Medelanders, onderdeel van Welzijnskwartier, gevestigd te Katwijk, opgericht op 1 januari
2014, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Callaoweg 1
2223 AS Katwijk aan Zee
Tel: 071 403 3323
Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag: van 08.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur
Vrijdag: van 08.30 tot 13.00 uur
Emailadres:
infomedelanders@welzijnskwartier.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Medelanders Welzijnskwartier verwerkt voor de uitvoer van haar taken, zowel algemene als
bijzondere persoonsgegevens van statushouders, die zich in de gemeente Katwijk gaan of
hebben gevestigd.
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PERSOONSGEGEVENS
V-nummer
BSN
Voor en Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Nationaliteit
Land van herkomst
Moedertaal
Moderne taal
Godsdienst
Etniciteit
Werkervaring
Opvangvormen locatie
Vergunning datum en titel
Instroomdatum
Burgerlijke staat
IBAN
Telefoonnummer
Pasnummer van identiteitsbewijs
Werk (werkvergunning, VAR)
Opleiding
Eerstegraads familie
GEZINSHERENIGING
Beperking t.a.v. huisvesting
Medische bijzonderheden
Onderwijs bijzonderheden
Speciaal onderwijs
Overige bijzonderheden
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29 Opleidingsniveau
ANDERE PERSONEN IN DEZE PLAATSINGSEENHEID
30 Voor en Achternaam
31 Geboortedatum
32 V-nummer
33 BSN
34 Geslacht
35 Rol
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens
Medelanders Welzijnskwartier verzorgt de eerste opvang van vluchtelingen die zich in
Katwijk vestigen. Het gaat hier om statushouders. Dit is een wettelijke taak in het algemeen
belang, die de gemeente Katwijk heeft opgedragen aan Welzijnskwartier. De nadruk ligt op
integratie en participatie aan de Nederlandse samenleving. Medelanders biedt
statushouders, die zich in de gemeente Katwijk vestigen een trajectbegeleiding van drie jaar
bestaande uit:
 Verzorgen van de eerste opvang van statushouders.
 Bieden van praktische hulp bij het opbouwen van hun leven in de Katwijkse samenleving.
 Bieden van participatieworkshops zoals bijvoorbeeld werkervaringsplek en financiën.
 Taalondersteuning.
 Toeleiden naar vrijwilligerswerk en dagbesteding.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Medelanders Welzijnskwartier verwerkt (nagenoeg) geen medische gegevens, behoudens
eventuele gegevens die nodig zijn om te zorgen dat de huisvesting passend is voor de
statushouder (bijvoorbeeld slecht ter been zijn), danwel gegevens waarvan de verwerking
noodzakelijk is in verband met de veiligheid van de statushouder zelf danwel van anderen.
Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Medelanders Welzijnskwartier bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor
het doel waarvoor deze gegevens zijn vastgelegd. Het dossier van de statushouder wordt
5 jaar bewaard, waarbij de wettelijke bewaartermijnen in acht worden genomen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Medelanders Welzijnskwartier verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit
nodig is voor de uitvoering van de haar opgedragen taken om ondersteuning te bieden aan
statushouders, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Welzijnskwartier en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij
Welzijnskwartier een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij
beschikken naar een andere, door u genoemde organisatie, door te sturen.
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U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar infomedelanders@welzijnskwartier.nl
Welzijnskwartier wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Welzijnskwartier is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
haar statushouders, potentiele statushouders en bezoekers van essentieel belang is voor
haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van statushouders en bezoekers worden daarom
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
via infomedelanders@welzijnskwartier.nl
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