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Gemeenschap
Het secretariaat van de stichting Padwerk Nederland houdt met instemming en kennis van haar
deelnemers contactgegevens bij. Die gegevens worden gebruikt voor het verzenden van een
deelnemerslijst, een nieuws- en donatiebrief en het informeren over de organisatie. Elk jaar worden
deze contactgegevens naar alle deelnemers gestuurd. Dit is een jarenlange praktijk en iedere
deelnemer is hiervan op de hoogte.
Het is te allen tijde mogelijk het deelnemersschap op te zeggen. De contactgegevens worden van de
actuele lijst afgehaald en bewaard in een naslagdocument, zodat oud-deelnemers kunnen worden
uitgenodigd voor een reünie of jubileumviering. Alleen het secretariaat en het bestuur hebben hier
inzage in.
Weekcitaat en Lezing van de maand
Hiernaast sturen wij een weekmailing aan ongeveer 300 mensen en een maandmailing aan ongeveer
165 mensen, via het programma MailChimp. Deze mensen hebben zich hierop geabonneerd, via een
double opt in-constructie. Dit betekent dat niet alleen iemand zich er zelf voor moet hebben
opgegeven, maar dat die ook nog eens wordt gevraagd dit te bevestigen. Zo wordt voorkomen dat
iemand ongewenst door een derde wordt opgegeven. Op elk moment kan iemand zijn gegevens
wijzigen of zich afmelden, via een knop onderaan elke mailing. Soms kan, wil of weet men dit niet, en
wordt er een email naar het secretariaat gestuurd. De wijziging wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Wij gebruiken de opgegeven gegevens alleen voor het doel waarvoor zij zijn opgegeven, zie
hierboven.
Er wordt door de stichting in geen enkel geval en om geen enkele reden contact- of andere
persoonlijke gegevens aan derden verstrekt. Mocht er onverhoopt sprake zijn van oneigenlijk
gebruik van persoonsgegevens, dan moet dit direct gemeld worden bij het secretariaat, die het
bestuur op de hoogte brengt en de geëigende procedure in gang zet.
Lezingenbeheer
Ten behoeve van de verkopen van de producten uit Lezingenbeer worden gegevens tijdelijk
vastgelegd, en na gebruik gewist.
School voor Padwerk
Voor de activiteiten van School voor Padwerk en Padwerk Intensief houden we contactgegevens bij
van de mensen die zich hebben aangemeld voor het toesturen van aankondigingen, lesmateriaal,
studiegids en voor de administratieve afhandeling van deelname aan de opleiding en padwerk
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intensief. Ook deze adressen worden voor geen enkel ander doel gebruikt. Contactgegevens worden
beheerd door Ria van Dijke als coördinator van de School voor Padwerk. De berichtgeving
hieromtrent wordt in principe verzorgd via het emailadres scholing@padwerk.nl.
Wanneer in sommige gevallen een docent een recente lijst emailgegevens krijgt omdat hij of zij
anders dan gebruikelijk de mailing verzorgt, zal de docent deze lijst na gebruik vernietigen. Indien
een mailing wordt gestuurd naar een groep studenten/geïnteresseerden, worden de adressen in de
BCC vermeld, zodat die verborgen zijn voor de geadresseerden.
De School voor Padwerk, vallend onder Padwerk Nederland, bewaart uit de aard van haar activiteiten
gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor jij je hebt aangemeld, inclusief betalingsgegevens, eventuele feedback over de opleiding en overige informatie aan ons verstrekt. Daarnaast
verzamelt en verwerkt de School voor Padwerk gegevens in het kader van de opleiding, zoals
aanwezigheid, eventueel behaalde resultaten, ingeleverde werkstukken, verslagen en toetsen, en of
de opleiding is afgerond. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Te allen tijde
kan een student vragen om zijn gegevens in te zien of te laten wissen. Hier geven wij natuurlijk
onmiddellijk gehoor aan.
Functionaris voor de gegevensbescherming
De FG die alle persoonsgegevens van de stichting beheert is op dit moment bestuurslid/secretariaat,
Catherine Wienneke. Deze heeft zeggenschap over de bestanden en legt verantwoording af aan het
bestuur en beslist in opdracht van het bestuur en in overleg met de School en Lezingenbeheer over
hoe bestanden worden opgeslagen en de procedure voor het beschikbaar stellen van de gegevens.
Ook bestuursleden kunnen alleen via onze vastgelegde procedure gegevens gebruiken. De FG zorgt
er voor dat de virusscan op orde is en dat de gebruikte computers beschermd zijn tegen hacken.
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