PRIVACYVERKLARING STICHTING TRUUS WIJSMULLER-MEIJER
Deze privacyverklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Truus WijsmullerMeijer (hierna “STWM”). De privacyverklaring staat gepubliceerd op de website van STWM
(www.tantetruusishier.nl). Wij adviseren u om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw
eigen administratie.
1.
1.1

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting Truus Wijsmuller-Meijer
Livingstonestraat 54
1827 PX Alkmaar
KvK-nummer: 83952675

1.2

De functionaris is bereikbaar via truuswijsmullermeijer@alkmaar.nl.

2.
2.1

Welke gegevens verwerkt STWM, met welke wettelijke grondslag en voor welk doel
In het kader van uw betrokkenheid bij STWM worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a)
voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht;
b)
adresgegevens, postadres en eventueel factuuradres;
c)
telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer.

2.2

Deze persoonsgegevens worden door STWM verwerkt (i) ter uitvoering van de overeenkomst
met u en/of (ii) op grond van uw toestemming.

2.3

STWM verwerkt de in 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)
naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres worden gebruikt voor het contact over en
de registratie van (periodieke en eenmalige) donaties, giften, subsidies, de facturatie
daarvan alsmede voor de aanmelding en registratie als adviseur en vrijwilliger van
STWM;
b)
naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres worden gebruikt voor het verstrekken van
de door u gevraagde informatie, het afhandelen van de van u verkregen informatie
alsmede voor de verzendingen van door u gevraagde boeken, kranten, tijdschriften en
overige producten;
c)
naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het
versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van STWM. U
kunt zich te allen tijde afmelden voor deze mailings via de afmeldlink onderaan de
betreffende e-mail of via truuswijsmullermeijer@alkmaar.nl;
d)
naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer worden gebruikt
als STWM u inschakelt voor het leveren van een goed of dienst;
e)
naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer worden gebruikt
voor de incasso van de facturen van STWM, waaronder de facturen ter zake van
(periodieke en eenmalige) donaties, giften en subsidies.

2.4

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer worden tot uiterlijk een
jaar na afloop van de overeenkomst, waarop uw betrokkenheid bij STWM betrekking heeft,
gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met STWM en u te informeren over de
ontwikkelingen van STWM.

2.5

Toegang tot uw persoonsgegevens hebben uitsluitend de bestuursleden van STWM en enkel
en alleen voor het doel waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt.

3.
3.1

Bewaartermijnen
Indien u donateur bent van STWM of anderszins een gift, schenking of subsidie aan STWM
verstrekt, dan verwerkt en bewaart STWM uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw
donateurschap tot maximaal 7 jaar na afloop van het donateurschap respectievelijk 7 jaar na
ontvangst van de gelden conform de wettelijke (fiscale) bewaarplicht van de administratie.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

3.2

Ten aanzien van adviseurs, derden die zij inschakelt voor het leveren van een goed of dienst,
overige betrokken vrijwilligers of andere geïnteresseerden verwerkt en bewaart STWM uw
persoonsgegevens tot maximaal 12 maanden na afloop van uw betrokkenheid bij respectievelijk
overeenkomst met STWM. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4.
4.1

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft STWM passende technische en
organisatorische maatregelen genomen. Toegang tot uw persoonsgegevens hebben uitsluitend
de bestuursleden van STWM en enkel en alleen voor het doel waarvoor uw persoonsgegevens
worden verwerkt. De persoonsgegevens zijn opgeslagen in een beveiligd intern netwerk met
toegangscontrole.

4.2

Voor de verwerking van persoonsgegevens maakt STWM in voorkomende gevallen gebruik van
een deskundige derde. Met deze verwerker hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten.

5.
5.1

Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
Via de secretaris van STWM, bereikbaar via truuswijsmullermeijer@alkmaar.nl, kunt u een
verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te
verwijderen. Uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek verneemt u of STWM aan
uw verzoek zal voldoen en op welke wijze.

5.2

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 3, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris van STWM, bereikbaar
via truuswijsmullermeijer@alkmaar.nl. U hebt eveneens te allen tijde het recht om de reeds
afgegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens per e-mail in te trekken.

5.3

Indien u klachten hebt over de wijze waarop STWM uw persoonsgegevens verwerkt of uw
verzoeken afhandelt, kunt u een klacht indienen bij de voorzitter van STWM, bereikbaar via
truuswijsmullermeijer@alkmaar.nl.

5.4

Als u daarna nog steeds niet tevreden bent over de wijze waarop STWM uw persoonsgegevens
verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

5.5

De privacyverklaring staat gepubliceerd op de website van STWM (www.tantetruusishier.nl).
Eventuele vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan
truuswijsmullermeijer@alkmaar.nl.

6.
6.1

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van STWM
(www.tantetruusishier.nl) bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring
op de website te raadplegen.

