Privacyverklaring
Inleiding
In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom
wij deze gegevens verzamelen en wat wij er mee doen. Wij vinden het belangrijk
dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen er voor dat deze
informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
Uw persoonsgegevens worden
• alleen gebruikt voor doeleinden die met u zijn overeengekomen
•

niet met anderen gedeeld, tenzij dit noodzakelijk is voor onze
taakuitvoering

•

zorgvuldig beveiligd.

Wanneer u
• vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord of
• suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of
• wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens
omgaan of
• wanneer u de persoonlijke gegevens wilt inzien en/of wilt verwijderen
dan komen we graag met u in contact via info@fondsgezondgeboren.nl
Doeleinden
Persoonsgegeven bereiken ons via de website, via e-mail of via ingevulde kaartjes
op bijeenkomsten en worden bewaard voor de volgende doeleinden:
•

Het bestand Donateurs
Voornaam, Achternaam, M/V, Adres, Postcode, Woonplaats, e-mail
adres en IBAN rekeningnummer als er een machtiging voor
automatische bankafschrijving is afgegeven.

•

Het bestand Nieuwsbrief (wordt via e-mail verzonden)
Voornaam, Achternaam, e-mail

•

Het Adresbestand t.b.v. de organisatie
Naam van de organisatie (commissie, vereniging, stichting, bedrijf),
Voornaam, Achternaam, M/V, functie, Adres, Postcode, Woonplaats, email adres, Telefoon, Mobiele telefoon.

Anderen
Momenteel wordt geen gebruikt gemaakt van derden bij de uitvoering van onze
activiteiten. Als dat in de toekomst noodzakelijk is zal er, indien deze derden
daarbij toegang hebben tot uw gegevens, voor worden gezorgd dat uw gegevens
afdoende worden beveiligd en uitsluitend worden gebruikt voor de beoogde doelen.
In geen geval verkoopt Fonds Gezond Geboren uw persoonsgegevens aan derden.
Beveiliging
De persoonlijke gegevens in de bovengenoemde bestanden zijn beveiligd met
wachtwoorden. Ook de back-up op een externe server is beveiligd met een

wachtwoord. De bestanden zijn alleen toegankelijk voor het secretariaat en de
leden van het bestuur.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018

