Privacyverklaring Stichting Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS)
AVS gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. In deze verklaring laten wij je weten hoe wij
dat doen. We verzamelen of gebruiken de persoonsgegevens die wij via de website hebben
verkregen voor de hieronder beschreven doeleinden.
Contactformulier
Via internet worden geen persoonlijke gegevens van jou opgenomen zonder dat je expliciet opdracht
daartoe geeft, zoals bij het aanvragen van informatie.
Je kunt het contactformulier invullen om te vragen om informatie of om hulp. We kunnen je alleen
helpen als we je kunnen bereiken. Daarom vragen we in het contactformulier een paar gegevens van
je: je voornaam, je achternaam en je e-mailadres.
Wanneer je vraagt om hulp, zullen we via de e-mail contact opnemen, om je te vragen in welke
gemeente je woont. Dan kunnen we je doorverwijzen naar een schuldhulporganisatie in jouw
gemeente. We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
Verstrekking aan derden
De persoonsgegevens die wij via de website ontvangen, kunnen met derden worden gedeeld als
met je is afgesproken dat wij je gegevens mogen delen. Dit is aan de orde als je vraagt om hulp
en wordt doorverwezen naar een lokale organisatie. De persoonsgegevens (voornaam,
achternaam en e-mailadres) die wij van je ontvangen hebben, worden niet zonder je
instemming met derden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht de vertrouwelijkheid van je
gegevens te respecteren.
Gebruik van cookies op onze website
Op deze website maken we gebruik van functionele cookies (noodzakelijk, om de website te laten
functioneren) en van analytische cookies (om de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten).
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer, tablet of smartphone worden gezet als je een
website bezoekt.
Cookies accepteren
Onze website functioneert het beste als je de cookies accepteert. Je kunt onze cookies eenvoudig
accepteren in de cookiemelding die tijdens je eerste bezoek aan de website verschijnt.
Cookies verwijderen of uitschakelen
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen.
Links naar andere websites
Op onze website staan links naar websites van andere organisaties. AVS is niet verantwoordelijk voor
je privacy op die websites. Lees voor de zekerheid de privacyverklaring van de websites die je
bezoekt.

Bewaartermijn
AVS bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk
is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.
Jouw gegevens en jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Je kan je toestemming om je
persoonsgegevens te verwerken intrekken en je kan vragen om je gegevens te verwijderen.
Als je wilt weten welke persoonsgegevens we van jou hebben, kan je ons vragen om ze naar je te
mailen, via: info@stichtingavs.nl .
Social Media
AVS gebruikt LinkedIn en Twitter om nieuws en tips met je te delen. Je kunt ons op deze platforms
volgen en onze berichten liken of delen, maar dat hoeft niet. Als je sociale media gebruikt, ga je
akkoord met de privacyvoorwaarden van het sociale media platform.
Vragen?
Heb je vragen over deze privacyverklaring?
Neem dan contact op met ons, via: info@stichtingavs.nl
Alliantie Vrijwillige Schuldhulp
Bezoekadres
Postadres
Godebaldkwartier 74
Postbus 11
3511 DZ Utrecht
3500 AA Utrecht
KvK: 74852655
versie mei 2020
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2020.
AVS behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze
privacyverklaring. We raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

