Hoe gaan we om
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Hoe houdt Stichting Alexander rekening met jouw privacy?
Als je mee doet met een project of onderzoek van ons, dan deel je in veel gevallen informatie over
jezelf. Zoals: je naam, telefoonnummer of bankgegevens. Maar ook de dingen die jij vertelt hebt voor
het onderzoek en misschien de foto’s die zijn gemaakt. Bij Stichting Alexander vinden wij jouw
privacy belangrijk. Daarom hebben wij een aantal regels voor onszelf opgesteld om jou zo goed
mogelijk te beschermen.
➢ Toestemming Officieel is gewoon zeggen dat je mee wilt doen voldoende. Toch proberen
we ook altijd om samen een schriftelijk toestemmingsformulier in te vullen. Daarop staat
alle informatie die je nodig hebt om een je keuze te maken en kun je je handtekening
zetten als je mee wil doen. Soms vragen wij ook ouders om een toestemmingsformulier
in te vullen.
➢ Foto’s & filmpjes Wanneer wij foto’s of filmpjes willen gebruiken waarop deelnemers
herkenbaar in beeld zijn, vragen wij toestemming. Wij zullen nooit een foto van jou
plaatsen zonder dat jij dat goed vindt. Bedenk je op een later moment dat je toch niet
meer wilt dat de beelden van jou gebruikt worden? Laat dat ons dan weten, dan
verwijderen we het. Als beelden gebruikt worden voor promotiedoeleinden van bijv.
onze opdrachtgever, dan leggen we goed uit wat de consequenties daarvan zijn voordat
we om goedkeuring vragen.
➢ Geluidsopnames Om goed te kunnen opschrijven wat iedereen vertelt tijdens een
groepsbijeenkomst, maken we regelmatig geluidsopnames. Dat doen we wel alleen als
alle deelnemers daar toestemming voor hebben gegeven. Als het project of onderzoek
klaar is, wordt de opname weer verwijderd.
➢ Vernietiging van gegevens Als een project of onderzoek klaar is, dan lopen wij alle
projectmappen van dat project na op persoonsgegevens, zoals volledige namen,
telefoonnummers, gevoelige info, etc. Alle persoonsgegevens worden dan verwijderd,
tenzij er iets anders is afgesproken met jou. Wij kunnen bijvoorbeeld vragen of we je
nummer of e-mailadres nog iets langer mogen bewaren, zodat we je bij een volgend
onderzoek weer kunnen uitnodigen. Anonieme onderzoeksresultaten (zonder jou naam)
worden alleen bewaard als dat belangrijk is.
➢ Rapportage Als wij een rapport schrijven over een project of onderzoek, doen wij alleen
uitspraken over groepen personen. Wij doen nooit uitspraken over herkenbare
individuen. Jouw naam zal dus (zonder jouw toestemming) niet in een rapport komen te
staan. En ook niet een verwijzing naar een gebeurtenis of situatie die naar jou te
herleiden is.

Heb je hier nog vragen over?
Neem dan gerust contact met ons op.
Dat kan via info@st-alexander.nl.
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