
 
Privacyverklaring Stichting Buurt Mobiel 
 
Stichting Buurt Mobiel heeft als doel mobiliteit van bewoners te vergroten en hen toe te 
leiden naar de vele voorzieningen in hun wijk, zodat mensen meer gemak en plezier ervaren 
met reizen. Wij leveren zo veel mogelijk maatwerk. Daarnaast signaleren wij (voortijdig) of 
iemand hulp of zorg nodig heeft en kunnen wij indien nodig schakelen met de juiste 
hulp/dienstverleners. Wij bestrijden eenzaamheid en smeden sociale cohesie in de wijken 
waar wij actief zijn. Samen met ondernemers en non-profit organisaties leveren wij een 
bijdrage aan het op peil houden van de voorzieningen in een wijk.  
 
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Stichting Buurt Mobiel, gevestigd op 
Bruisdreef 151, 3561 VS te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-
nummer: 65343824. Als gegevens in handen van derden vallen melden we dit bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. 
Op de website van Stichting Buurt Mobiel is altijd de meest actuele versie van de 
privacyverklaring te vinden. 
 
Verwerking persoonsgegevens  
Stichting Buurt Mobiel verwerkt gegevens van mensen die interesse hebben in en betrokken 
zij bij onze (vervoers)diensten, onze diensten mogelijk maken als medewerker, partner, 
organisator of anderszins.  
 
Website 
Op de website staan namen van bestuurders, medewerkers (al dan niet vrijwillig) en leden 
van de Raad van Toezicht die hiervoor toestemming hebben gegeven. Als je hier niet meer 
op wilt staan kun je een mail sturen naar info@buurtmobiel.com en wordt jouw naam 
verwijderd. 
 
De website is gemaakt in Wordpress en wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt. 
Het technisch beheer is in handen van Stichting Buurt Mobiel. We maken  gebruik van 
Google Analytics om het gebruik te monitoren en de vindbaarheid te verbeteren om meer 
mensen te bereiken. 
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
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Op de website vind je links naar informatie/websites van andere organisaties. Stichting Buurt 
Mobiel is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites/organisaties omgaan met 
persoonlijke informatie. Lees hiervoor het privacystatement van de betreffende 
website/organisatie. 
 
Social media 
Stichting Buurt Mobiel is te vinden op Facebook en Twitter. Als je hier aan Stichting Buurt 
Mobiel gelinkt bent krijgen wij toegang tot jouw profielgegevens en wat je op dit medium 
post. Als je dat niet wilt kun je de instellingen van Facebook of Twitter aanpassen of de link 
verbreken.  
 
Stichting Buurt Mobiel is niet verantwoordelijk voor hoe social media omgaan met 
persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacystatements van Twitter en Facebook.  
 
Relatiebeheer 
Vragen en tips over over onze (vervoers)diensten kun je kwijt door ons persoonlijk aan te 
spreken, een mail te sturen, te bellen, of via social media contact op te nemen. We kunnen 
ook zelf contact met je opnemen over onze diensten via de mail, door je te bellen of via 
social media. 
 
In het opvolgen van vragen, tips en contacten werken (onbetaalde) medewerkers van 
Stichting Buurt obiel samen in Outlook (mails via Antagonist). Medewerkers gebruiken een 
relatiebestand om relaties gericht te informeren over haar diensten. 
 
Als je geen prijs (meer) stelt op contact, of bepaalde verzoeken kun je een mail sturen naar 
info@buurtmobiel.com met het verzoek om je gegevens te wijzigen of verwijderen.  
 
Financiële administratie 
De financiële administratie van Stichting Buurt Mobiel doen wij zelf.. Als je een factuur 
ontvangt of rekening stuurt wordt je e-mailadres opgeslagen in het programma Snelstart. 
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de financiële administratie. Deze gegevens 
worden 10 jaar bewaard. Als je wilt dat je gegevens eerder worden verwijderd kun je een 
mail sturen naar info@buurtmobiel.com. Wij bekijken of wij met het verwijderen nog 
kunnen voldoen aan de eisen van de Belastingdienst met betrekking tot het bewaren van 
financiële gegevens. 
 
Rechten 
Je kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens. Je hebt het 
recht ons te verzoeken je inzage te geven in je persoonsgegevens, deze aan te vullen, te 
verbeteren, af te schermen of te verwijderen. Dit verzoek kun je mailen naar 
info@buurtmobiel.com. Je kunt ook bellen naar Moyra Haaxma of Jeroen Blokland, 06-
24145789. Als je jonger bent dan 16 jaar moet het verzoek door je ouder of wettelijke 
vertegenwoordiger worden gedaan. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit 
Personsgegevens. 
 
Utrecht, januari 2020 
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