PRIVACY VERKLARING

Stichting Hart voor Gambia gevestigd Raadhuishof 3 5571 AT Bergeijk, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens vrijwilligers zo
zoals
als weergegeven in deze privacy verklaring.
Contactgegevens: Raadhuishof 3 5571 AT Bergeijk.
Algemeen
 De secretaris heeft een coördinerende rol met betrekking tot de bescherming van de privacy
van de vrijwilligers en is aanspreekpersoon voor gegevensbescherming van Stichting Hart
voor Gambia is te bereiken via franca
franca-artsvdven@live.nl
 De secretaris gaat na met welke samenwerkingspartners eventueel afspraken moeten
worden gemaakt over het handteren van de privacy van vrijwilligers en onderneemt hierin
actie.
 De persoonsgegevens die worden gebruikt zijn door de vrijwilligers aan de stichting
stic
verstrekt.
 Alle personen die namens Stichting H
Hart
art voor Gambia van uw gegevens kennis hebben
kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 Van elke vrijwilliger die een functie heeft bij Stichting Hart
art voor Gambia verwacht het
bestuur dat deze handelt in overeenstemming met de privacywetgeving en met
inachtneming van de hedendaagse maatschappelijke opvattingen met betrekking tot de
privacy van personen.
 Een vrijwilliger die zich als zodanig aanmeld bij de stichting ontvangt een exemplaar van
v de
privacyverklaring.
 De privacy verklaring wordt op de website gepubliceerd.
Hieronder een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:
 Voor- en achternaam
 Adres
 Telefoonnummer
 E-mailadres.
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Met welk doel en met welke grondslag kunnen wij persoonsgegevens verwerken?







Beheer vrijwilligersadministratie en daaruit voortvloeiende handelingen
Contact met je zoeken via mail of telefoon om activiteiten gerelateerd aan de stichting uit te
kunnen voeren
Verzenden van brieven, notulen en mededelingen die betrekking hebben op onze stichting
Toegang tot de vrijwilligers administratie hebben de voorzitter en secretaris van Stichting
Hart voor Gambia, er worden geen gegevens gedeeld zonder nadrukkelijke toestemming van
de betrokkenen
Het bestuur houdt een overzicht bij van personen die toegangsrechten hebben gekregen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:




We kunnen niet controleren of bezoekers jonger dan 16 zijn, we raden ouders aan betrokken
te zijn bij websitebezoeken van jonge kinderen om zo te voorkomen dat gegevens over hun
kinderen verzameld worden zonder toestemming van ouders. Gegevens van minderjarigen
verwerken we alleen met schriftelijke toestemming van ouder of wettelijke
vertegenwoordiger.
Heb je de overtuiging dat wij gegevens van minderjarigen zonder toestemming van de
ouders hebben verzameld over een minderjarige neem dan contact op met bovengenoemd
mailadres zodat wij de informatie kunnen verwijderen.

Fotomateriaal:


Foto’s zijn ook persoonsgegevens, en mogen daarom niet zonder toestemming van
betrokkenen gepubliceerd worden, als mensen duidelijk herkenbaar op een foto staan. Voor
het nemen en verwerken moet toestemming gevraagd worden. Door de fotograaf moet
duidelijk gemaakt worden wat hij met de foto’s gaat doen. Wordt het materiaal verkeerd
gebruikt dan kan betrokkende een beroep doen op het portretrecht.

Hoelang bewaren wij de persoonsgegevens?




Stichting Hart voor Gambia bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk
is om ze te gebruiken waarvoor ze nodig zijn, dit kan zijn voor een reünie of andere
belangrijke zaken.
Wil je je gegevens eerder uit de verzendlijst verwijderd hebben laat dit dan middels een mail
aan de secretaris weten.
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Delen van persoonsgegevens met derden:










Stichting Hart voor Gambia deelt jou persoonsgegevens met verschillende derden als dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele
wettelijke verplichtingen.
Met instanties die je gegevens verwerken na onze opdracht sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jou gegevens.
Stichting Hart voor Gambia blijft verantwoordelijk voor deze zorgvuldige verwerkingen van
de persoonsgegevens. Minimaal eenmaal per jaar wordt in een bijeenkomst van vrijwilligers
en bestuur aandacht besteed aan hoe binnen Stichting hart voor Gambia optimaal met
privacy kan worden omgegaan.
Mocht een vrijwilliger klachten hebben over de verwerking van persoonsgegevens binnen de
Stichting Hart voor Gambia, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
Komen wij er samen niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.
Voor onze e-mails maken wij gebruik van een professionele server. Voor deze uitwisseling
hebben wij een verwerkingsovereenkomst getekend.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:













Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om een gegeven toestemming voor gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens, tevens heb je recht
gegevensoverdraagbaarheid.
Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou,
waarover wij beschikken, in een computerbestand naar jou of een andere, door jou bepaalde
organisatie te sturen.
Een vrijwilliger of bestuurslid die data verliest, dient dit direct te melden bij de secretaris,
deze beoordeelt hoe verder binnen de wettelijke regels te handelen.
Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van jou persoonsgegevens alsmede verzoek
tot intrekking van je toestemming of bezwaar maken tegen de verwerking van je
persoonsgegevens kun je sturen naar de secretaris van Stichting hart voor Gambia.
Om er zeker van te zijn dat verzoek van inzage door jou persoonlijk is gedaan verzoeken wij
je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen, hierbij graag ook kopie van je pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk en binnen 4 weken op je verzoek.
Stichting Hart voor Gambia wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dit kan via de link: https:/autoriteitpersoonsgegevens.nl contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.
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Hoe wij jou persoonsgegevens beveiligen:






Stichting Hart voor Gambia neemt de bescherming van jou persoonsgegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Er worden geen gegevens van vrijwilligers met samenwerkingspartners en andere relaties
gedeeld zonder nadrukkelijke toestemming van direct betrokkenen.
Als je het idee hebt dat jou gegevens toch niet goed beveiligt zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik neem dan contact op met ons op via de secretaris franca-artsvdven@live.nl
Als er naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen zijn of opmerkingen heeft
neem dan gerust contact met ons op.

Bergeijk
17 september 2018
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