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Voorwoord 
Wegvluchten van huis, haard en familie heeft een enorme impact op alle betrokkenen. Soms kun je 

alleen meenemen wat je in je handen kunt dragen en probeer je onderweg alle hulp aan te pakken 

die je kunt krijgen. Hierdoor worden vluchtelingen een zeer kwetsbare doelgroep.  

Nunspeet Biedt Onderdak, hierna te noemen NBO is van mening dat de privacy van de vluchtelingen 

gewaarborgd moet worden. Ook zijn wij verplicht vanuit de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) verplicht om de gegevens van vluchtelingen en gasten te waarborgen.  

In dit document leggen wij uit wat er gebeurd met de gegevens van vluchtelingen, gastgezinnen en 

vrijwilligers.  

Alle vrijwilligers die een taak in het kernteam hebben, hebben dit document doorgenomen en de 

bijbehorende geheimhoudingsverklaring ondertekend.  

Ons doel 
Nunspeet Biedt Onderdak is het platform in de burgerlijke gemeente Nunspeet voor het bieden van 

een veilige opvang voor vluchtelingen uit de Oekraïne. Naast het opvangen van vluchtelingen veelal 

bij particulieren thuis, wordt er samen met de gemeente Nunspeet gewerkt aan langdurige opvang. 

Ook worden er diverse activiteiten georganiseerd en zijn er diverse werkgroepen actief die zich bezig 

houden met het welzijn van de vluchtelingen.  
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Persoonsgegevens, wat registreren wij. 
Om het platform NBO goed te kunnen laten functioneren is het van belang dat wij bepaalde 

gegevens registreren en verwerken. Sommige gegevens zullen ook gedeeld worden met de 

burgerlijke gemeente Nunspeet om te zorgen dat vluchtelingen een BSN nummer en leefgeld kunnen 

krijgen. Om te zorgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen hanteren wij de regels 

zoals deze zijn opgesteld in de AVG.  

Hieronder vindt u een opsomming van de gegevens die wij registreren van: 

• Vluchtelingen; 

• Gastgezinnen; 

• Vrijwilligers.  

Ook vertellen wij u waar deze gegevens worden opgeslagen en wie hier toegang tot heeft.  

Vluchtelingen: 
Vanuit de burgerlijke gemeente Nunspeet is ons gevraagd om de eerste registratie van de 

vluchtelingen op ons te nemen. Om deze reden wordt tijdens de intake van de vluchtelingen een 

aantal gegevens opgevraagd. De intake wordt gedaan door vrijwilligers die medisch geschoold zijn, 

hierdoor is direct aandacht voor de medische situatie van de vluchtelingen en kan er snel gehandeld 

worden in geval van nood.  

Gegevens: Waarom: 

Naam: Wij spreken onze gasten zo persoonlijk mogelijk aan  

Paspoort / Identiteitsbewijs: Wij willen graag weten wie bij ons verblijft, deze informatie is 
ook nodig om de registratie bij de gemeente te kunnen doen 
zodat gasten in aanmerking komen voor een BSN nummer en 
leefgeld.   

Verblijfsplaats: Onze gasten zijn verspreid over de gehele burgelijke gemeente 
Nunspeet. Wij registreren waar en bij wie zij verblijven.  

Medische gegevens: Om onze gasten zo goed mogelijk te kunnen helpen wordt er bij 
aankomst zo snel mogelijk een medische controle uitgevoerd. 
Ook wordt eventueel medicijn gebruik geregistreerd zodat zij ook 
bij ons de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben.  

BSN-nummer: Het BSN nummer van onze gasten wordt NIET geregistreerd, in 
onze systemen registreren wij enkel of zij in het bezit zijn van een 
BSN nummer of niet.  

Bankgegevens: Om ervoor te zorgen dat onze gasten leefgeld krijgen bewaren 
wij het rekeningnummer en een kopie van een bankpas.  

 

Gastgezinnen 
De vluchtelingen waar wij zorg voor dragen zullen in eerste instantie worden onder gebracht bij 

particulieren. Om ook hier de veiligheid van deze zeer kwetsbare mensen te waarborgen worden een 

aantal van uw gegevens opgeslagen en gecontroleerd. Dit doen wij om een goede match te kunnen 

maken tussen gastgezin en vluchteling, maar ook om u te kunnen informeren bij wijzigingen of 

belangrijke activiteiten waar u of de vluchtelingen bij kunnen aansluiten.  
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Gegevens: Waarom: 

Naam: Wij spreken u graag persoonlijk aan. 

Adres, postcode, plaats: Wij willen graag weten waar onze vluchtelingen verblijven en 
komen graag kijken of uw woning of verblijf geschikt is voor het 
opvangen van vluchtelingen.  

Telefoonnummer: Om informatie makkelijk en snel te kunnen delen voegen wij uw 
telefoonnummer toe in de WhatsApp groepen. 

E-mailadres: Om u te voorzien van informatie sturen wij u af en toe een email.  

Gezins- en woonsituatie: Wij willen graag weten wat uw gezinssituatie is en of u voldoende 
ruimte en privacy kunt bieden aan de vluchtelingen.  

 

Vrijwilligers: 
Nunspeet Biedt Onderdak is een organisatie die volledig draait op vrijwilligers, deze vrijwilligers 

draaien registreren wij van hen ook een aantal gegevens:  

Gegevens: Waarom: 

Naam: Wij spreken u graag persoonlijk aan. 

Adres, postcode, plaats: Willen graag weten waar u woont zodat wij u hulp dichtbij huis 
kunnen inzetten.  

Telefoonnummer: Wij blijven graag met u in contact om van uw hulp gebruik te 
kunnen maken.  E-mailadres: 

 

Waar registreren wij: 
De persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het helpen van onze vluchtelingen worden 

opgeslagen in Office 365. Office 365 biedt de mogelijkheid om allerlei zaken dusdanig af te schermen 

dat alleen de juiste personen hier alleen aangewezen personen bij kunnen komen. De Office 365 

omgeving is ingericht onder de licentie van 2 van de deelnemende kerken. (Gereformeerde 

Gemeente Nunspeet & Gereformeerde Gemeente Elspeet) 

Medische gegevens zijn bijvoorbeeld alleen zichtbaar voor degene die in het medische team zitten. 

Registratiegegevens van de vluchtelingen zijn alleen zichtbaar voor het kernteam van Nunspeet Biedt 

Onderdak en de burgerlijke gemeente Nunspeet.  

Indien u gegevens kunt inzien waarvan u weet dat u hiertoe niet gemachtigd bent, verzoeken wij u 

om dit direct, ongeacht de dag of tijdstip te melden aan een lid van het kernteam.  

Delen van gegevens: 
De persoonsgegevens geven wij niet door buiten de EU, of aan internationale organisaties. Ook 

zullen wij de gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze eigen organisatie of die van 

vluchtelingen noodzakelijk is. Voor het delen van deze informatie zullen wij uitdrukkelijke 

toestemming vragen. Deze toestemming kunt u ten alle tijden intrekken.  
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Wettelijke rechten en bewaartermijn: 
Op grond van de wet heeft u inzage in uw eigen persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. 

Daarnaast heeft u recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet 

correct zijn geregistreerd. Ook heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw persoonsgegevens 

die bekend zijn bij NBO.  

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn 

verzameld, zullen wij deze verwijderen. Dit zal uiterlijk 2 maanden nadat de wettelijke bewaartermijn 

is verstreken gebeuren. Wanneer wij naar uw mening dit niet voldoende (snel) hebben gedaan of 

wanneer wij naar uw mening persoonsgegevens onjuist hebben verwerkt, heeft u het recht om ons 

te vragen de verzamelde persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.  

Zodra u (tijdelijk) stopt als vrijwilliger heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten 

verwijderen uit onze systemen. Indien u dit wenst kunt u dit kenbaar maken bij een kernteam lid.  

Vragen & Klachten: 
Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan 

met uw persoonsgegevens of wanneer u gebruik wilt maken van een van bovenstaande rechten, 

kunt u contact opnemen met uw steunpunt of rechtstreeks met een kernteam lid.  


