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Privacyverklaring  Zorgcoöperatie Loppersum 

 
Zorgcoöperatie Loppersum (ZcL) respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van de 

privacyregelgeving, waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze Privacyverklaring is 

bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. 

 

Uw relatie met ZcL 

Als u lid wordt van ZcL levert u de volgende persoonsgegevens bij ons aan:  

• NAW (naam, adres, woonplaats) 

• Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer) 

• Geboortedatum 

• Geslacht 

 

Deze persoonsgegevens voeren wij in – onder verantwoordelijkheid van de secretaris van  

ZcL – in de ledenadministratie van ZcL. Deze wordt voor een deel gevoerd via het bedrijf 

Member Control waarvan wij, in het kader van de AVG, een verwerkersovereenkomst 

hebben ontvangen. 

 

Doeleinden waarvoor ZcL uw persoonsgegevens gebruikt 

Om een beeld te krijgen van wat ZcL met uw persoonsgegevens doet, noemen we:  

• het bevorderen dat (kwetsbare) mensen met plezier in het dorp kunnen blijven 

 wonen; 

• het organiseren van aanvullende diensten en voorzieningen; 

• het bevorderen van de onderlinge dienstverlening in het dorp Loppersum. 

 

Om u van al deze activiteiten op de hoogte te houden, maken wij gebruik van uw NAW- 

gegevens. 

 

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar 

zijn met het doel waarvoor wij deze persoonsgegevens hebben verkregen. 

Ook verwerken we niet meer persoonsgegevens dan nodig zijn voor het beoogde doel. 

 

Bewaartermijnen 

ZcL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden 

waarvoor wij over uw persoonsgegevens beschikken. 

 

Beveiliging 

ZcL gaat zorgvuldig met uw gegevens om, om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens 

vertrouwelijk en op veilige wijze worden verwerkt. 
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Uw rechten 

U hebt het recht ZcL te verzoeken om inzage en zo nodig rectificatie van de gegevens die op 

u betrekking hebben. 

U hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens. U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. 

Indien een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang zich hiertegen verzet, kan zo’n 

bezwaar of verzoek worden afgewezen. 

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken op basis van uw toestemming, 

mag u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U hebt tevens het wettelijk 

recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Contact 

Heeft u een andere vraag of verzoek met betrekking tot het gebruik van uw 

persoonsgegevens door ZcL, neem dan contact op met onze secretaris, 

e-mail: info@zorgcooploppersum.nl 
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