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De Stichting Lotgenotengroep Autisme Limburg (LGAL) verwerkt persoonsgegevens. Wij
willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven
wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door
LGAL.
Wat zijn persoonsgegevens?
Het zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer
(een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over
persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam
samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze
daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Het stichtingsbestuur en de commissie Communicatie van LGAL.
Waarvoor verwerkt LGAL persoonsgegevens?
Als je deelnemer wilt worden van LGAL of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere
relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je
gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als deelnemer en bijvoorbeeld een
Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger. Als je eenmaal deelnemer of
relatie van LGAL bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en
adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over
deelnemerschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je
gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Gegevens kunnen ook gebruikt worden
voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een
lotgenotenavond of activiteit. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens
verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom
statistische analyses enzovoorts.
Verwerkt LGAL ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid,
strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken
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Van wie verwerkt LGAL persoonsgegevens?
LGAL verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie
hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
 Deelnemers aan de lotgenotenavonden en activiteiten van LGAL;
 Mensen die interesse tonen in de lotgenotenavonden en activiteiten van LGAL of in
het verleden interesse getoond hebben;
 Vrijwilligers van LGAL;
 Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee
hebben, willen krijgen of hebben gehad.
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alleen bijzondere persoonsgegevens met jouw toestemming of als je ons dat vraagt. In dat
laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze
dienstverlening. Op het aanmeldingsformulier vragen wij naar waar we rekening mee kunnen
houden en naar jouw gezondheid. Die gegevens zijn nodig om adequaat te kunnen reageren
als er iets gebeurt tijdens een lotgenotenavond of activiteit. Je bent niet verplicht om
gegevens over gezondheid in te vullen. LGAL controleert actief of gegevens die van de wet
niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.
Hoe gaat LGAL met mijn persoonsgegevens om?
Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor
normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.
Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Het bestuur en de commissie communicatie kunnen bij de persoonsgegevens. Andere
commissies kunnen alleen bij naam en voornaam van deelnemers aan specifieke
lotgenotenavonden of activiteiten.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan je deelnemerschap worden in beperkte vorm na uitschrijving
bewaard om statistische informatie zoals deelnemersaantallen over de jaren heen, juist te
kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk
bepaalde voorschriften.
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is LGAL gebonden aan de Algemene Verordening
Gegevensverwerking (AVG). Hoe LGAL met deze regels omgaat is uitgebreid beschreven in
het document Privacybeleid AVG dat ook op onze website te vinden is.
Welke rechten heb ik als deelnemer van LGAL?
Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen geeft de AVG diverse
rechten aan jou als betrokkene. Je kunt de volgende rechten uitoefenen tegen de LGAL:
 Recht op informatie over de verwerkingen;
 Recht op inzage in jouw gegevens;
 Recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
 Recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
 Recht op beperking van de gegevensverwerking;
 Recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
 Recht op overdracht van jouw gegevens (dataportabiliteit);
 Recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.
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Uitwisseling van persoonsgegevens binnen LGAL
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt
waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap
bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens
direct uit de deelnemersadministratie worden opgehaald. LGAL kan en mag geen gegevens
uitwisselen met externe partijen.
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Kan ik zien welke gegevens LGAL van mij verwerkt?
We verwerken alleen de gegevens die jezelf hebt ingevuld op het aanmeldingsformulier en
het toestemmingsformulier. Op verzoek geven wij jou graag een overzicht van de gegevens
die wij in Microsoft Outlook Personen hebben opgeslagen. Dit kun je aanvragen via
info@lgal.nl.
Liever geen mails ontvangen?
Een week voor elke lotgenotenavond en twee weken voor elke activiteit stuurt LGAL een
uitnodiging per e-mail. Elke drie maanden sturen wij een nieuwsbrief. Ook sturen wij zo nu
en dan de notulen van een lotgenotenavond. Wil je deze e-mails niet ontvangen maar wel
deelnemer blijven, kunnen we jou op verzoek van de verzendlijst halen. Een verzoek hiertoe
kun je sturen naar info@lgal.nl.
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door LGAL kun je
terecht bij het stichtingsbestuur en de commissie Communicatie. Natuurlijk kun je ook altijd
contact opnemen via info@lgal.nl.

Privacyverklaring AVG Stichting Lotgenotengroep Autisme Limburg

Wijzigingen privacybeleid
LGAL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Het
verdient aanbeveling om het privacybeleid (www.lgal.nl/documenten/belangrijk/privacybeleidAVG) te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt deze
Privacyverklaring zelf opslaan of raadplegen via
www.lgal.nl/documenten/belangrijk/privacyverklaring-AVG.pdf.
.
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