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Privacystatement Leerhuis SAOM 
 
Persoonsgegevens die worden verwerkt  
Het Leerhuis, verzorgd door SAOM, verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik 
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die 
de SAOM  van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder 
omschreven doeleinden en die door de SAOM in ieder geval en ten minste worden 
verwerkt, betreffen: 

• Voor- en achternaam 
• Bedrijfs- of organisatienaam 
• Mailadres 
• Telefoonnummer 
• Functie 
• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode) van de 

organisatie 
• Contactgegevens van degene aan wie de factuur verstuurd mag worden 

 
Bijzondere persoonsgegevens 
Aan deelnemers die deelnemen aan een activiteit van de SAOM kan, wanneer nodig,  
gevraagd worden naar allergieën en/of dieetwensen zodat hier bij het bestellen van een 
lunch rekening mee kan worden gehouden.  
 
Doel om deze gegevens op te vragen 
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met de SAOM voor een activiteit rondom 
ouderenmishandeling, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens 
voor de volgende doeleinden:  
  

• Voor het uitvoeren van de dienstverlening.  
• Voor het gericht toesturen van inhoudelijke informatie. 
• Voor het uitnodigen voor vervolgbijeenkomsten  

Uw gegevens worden enkel voor een ander doel gebruikt, dan waarvoor ze 
oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap 
bestaat. 
 
  



 
 

SAOM 
Secretariaat p/a: Gerda Brautigamsingel 2, 2331 SJ, Leiden 
KvK : 81102577 
 
 

 
 
 
De regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens 
Bij de verwerking van persoonsgegevens is de organisatie van het Leerhuis  gebonden 
aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In 
dat kader behoudt het Leerhuis zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit 
privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals 
vermeld onderaan deze privacyverklaring. Digitale gegevens worden bewaard in een 
directory die niet voor derden toegankelijk is.  
 
Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden  
De organisatie van het Leerhuis geeft uw gegevens nooit aan andere door zonder uw 
specifieke toestemming. 
 

Bestuursleden SAOM: 

• Erna Vinke 
• Kristin Gerritsen 
• Marjanne van Esveld 
• Marleen Blokker 

 


