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.

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 eigen organisatie
Naam van de organisatie (commissie, vereniging, stichting, bedrijf), Voornaam, Achternaam,
M/V, functie, Adres, Postcode, Woonplaats, e-mail adres, Telefoon, Mobiele telefoon.

Organisaties waarmee wij samen werken
Wij hebben met een aantal bedrijven verwerkingsovereenkomsten afgesloten, die over (een gedeelte van)
onze data beschikken (zie Doeleinden). Het gaat daarbij om bedrijven die het mogelijk maken dat wij onze
functie kunnen uitvoeren, zoals website -en mailbeheer, betalingsverkeer en documentenbeheer. Met deze
organisaties zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten, waarbij is overeengekomen dat uw data niet
zonder toestemming worden overgedragen en zijn beveiligd. Wel zijn deze bedrijven gerechtigd de data te
bewerken om hun functie goed te kunnen blijven vervullen. Fonds Gezond Geboren zelf zal nooit
persoonsgegevens aan derden verkopen.
Beveiliging
Binnen het fonds is de toegang tot de verschillende extern bewaarde bestanden beperkt tot de webmaster
en de secretaris. Toegang tot gegevens in de bovengenoemde bestanden zijn beveiligd met wachtwoorden.
Ook de back-up op een externe server is beveiligd met een wachtwoord. Indien een datalek zich bij ons of
de organisaties waar wij mee samen werken voordoet, dan zullen wij u binnen 72 uur informeren.
Tot slot
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

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 januari 2019

