Privacyverklaring (versie 31 mei 2018)
ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Stichting Vrienden van de Sint Martinuskerk te Hoogland
We respecteren uw privacy en uw rechten om uw persoonsgegevens te controleren. Onze
principiële richtlijnen zijn eenvoudig. We zijn duidelijk over de gegevens die we
verzamelen en waarom we deze verzamelen. We beschermen uw gegevens zo goed als
we kunnen. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen dat ook in de toekomst
niet doen.
Deze Privacyverklaring legt uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, zij het
rechtstreeks of indirect, en hoe wij die gebruiken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens
die kunnen worden gebruikt om u te identificeren of die we aan u kunnen koppelen. De
Verklaring dekt ook welke keuzes u kunt maken wat betreft de gegevens die we
verzamelen en hoe u deze beslissingen kunt beheren. Deze Verklaring is ook van
toepassing op alle websites die onder het beheer van de Stichting vallen en op andere
offline contacten, bijvoorbeeld wanneer u een evenement van de Stichting bijwoont.
De secretaris is namens het bestuur van de Stichting Vrienden van de Sint Martinuskerk
Hoogland belast met de bescherming van persoonsgegevens.
Deze verklaring beschrijft:
1.

De persoonsgegevens die wij verzamelen.

2.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

3.

Geautomatiseerde besluitvorming

4.

Hoe en hoe lang we persoonsgegevens bewaren

5.

Delen van persoonsgegevens met derden

6.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

7.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

8.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

9.

Contactgegevens

1. De persoonsgegevens die wij verzamelen.
Wij verzamelen gegevens die u ons zelf verstrekt als begunstiger van de Stichting.
Daarbij informeren wij u tevens over deze Privacyverklaring met verwijzing naar de
website https://vriendenvanmartinus.nl/, waar deze Privacyverklaring te vinden is.
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
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•
•
•
•

Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
De gegevens van uw financiële begunstiging(en).

Wij verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Wij verzamelen ook
geen gegevens over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij met uitdrukkelijke
toestemming van ouders of voogd.

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
De Stichting verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens om u regelmatig te informeren
over de activiteiten van de Stichting, bijvoorbeeld middels emailberichten, (digitale)
nieuwsbrieven. Tevens gebruiken we de persoonsgegevens om u uit te nodigen in
financiële of andere zin bij te dragen aan de doelstellingen van de Stichting.
De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is uw uitdrukkelijke
toestemming voor deze doelen.

3. Geautomatiseerde besluitvorming
De Stichting neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

4. Hoe en hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Stichting bewaart uw persoonsgegevens in een met een wachtwoord geautomatiseerd
bestand op de computer van de secretaris. Van dit bestand wordt maandelijks een met
een wachtwoord beveiligde back-up gemaakt op een USB-stick, die bij de secretaris
berust.
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is twee jaar na
de datum van uw laatste financiële begunstiging.

5. Delen van persoonsgegevens met derden
Wanneer de Stichting aan een andere organisatie (een verwerker) een opdracht
verstrekt, waarbij verwerking van persoonsgegevens aan de orde is, wordt een
verwerkersovereenkomst afgesloten. De Stichting verstrekt overigens geen
persoonsgegevens aan derden tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
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6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Stichting gebruikt op de website(s) geen cookies of vergelijkbare technieken.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
de Stichting en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij
ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@vriendenvanmartinushoogland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot
inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek
mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook
met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op uw verzoek. De Stichting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid
hebt 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

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet
goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op per e-mail
met info@vriendenvanmartinushoogland.nl. De Stichting heeft de volgende maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
De persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen in een met een wachtwoord
beveiligd bestand op met wachtwoord beveiligde PC van de secretaris. Deze PC is
voorzien van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

9. Contactgegevens
De Stichting Vrienden van de St. Martinuskerk Hoogland
p/a Breeland 116, 3828VH Hoogland
Email: info@vriendenvanmartinushoogland.nl
Website: https://vriendenvanmartinus.nl/
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