Privacyverklaring
Enkele begrippen
a.
b.
c.
d.

Het bestuur: het bestuur van de Stichting.
Stichting: de Stichting Vrienden van Libertas Leiden.
Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
Partner: een natuurlijke persoon met wie een betrokkene, een vroegere betrokkene
gehuwd is, een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract heeft.
e. Administratie: de administratie van persoonsgegevens van de Stichting.
f. Archiefadministratie: de administratie van persoonsgegevens van vroegere betrokkenen.
g. Verwerken: elke handeling of elk geheel van handelingen m.b.t. persoonsgegevens.
Welke gegevens ?
Voor de vriendenstichting geldt dat zij alleen de gewone persoonsgegevens verwerkt d.w.z. geen
bijzondere en strafrechtelijke gegevens:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

achternaam, volledige voornamen;
gender
naam van instelling of organisatie;
geboortedatum;
adresgegevens;
telefoonnummer (s);
e-mailadres(sen);
datum van aanmelding als donateur.

In de archiefadministratie worden niet meer dan de volgende gegevens verwerkt:
a. achternaam, volledige voornamen;
b. naam van de instelling of organisatie;
c. geboortedatum.
Van wie worden gegevens verwerkt
Van bestuursleden, donateurs en anderen voorzover functioneel m.b.t. de doelstelling van de
stichting.
Doel van de verwerking
Het voeren van een efficiënte en effectieve administratie ten behoeve van het doel van de Stichting
w.o. verzending van informatie aan betrokkenen m.b.t. de activiteiten van de stichting; onderlinge
communicatie tussen de bestuurders van de stichting; overige communicatie met betrokkenen.
Toestemming
Alleen die persoonsgegevens die de betrokkene aan de stichting verstrekt, worden verwerkt. Hij zal
vooraf bekend moeten zijn met het doel van de verwerking en daarvoor toestemming dienen te

geven. Verder zal betrokkene zijn toestemming kunnen intrekken, zijn gegevens kunnen inzien en
het bestuur verzoeken de gegevens te wijzigen. Aan de wettelijke vertegenwoordiger/geregistreerd
partner en, met uitdrukkelijke toestemming van betrokkene, aan een derde kunnen bovenstaande
bevoegdheden ook toekomen, mits het bestuur er redelijkerwijs vanuit kan gaan dat dit
overeenstemt met de wil van de betrokkene.
Hoelang bewaren
De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen van de stichting te
realiseren.
De persoonsgegevens worden uit de administratie verwijderd na overlijden van de betrokkene en
overgebracht naar de archiefadministratie.
Hoe worden persoonsgegevens bewaard?
Gegevens worden bewaard in de computer van de secretaris en de penningmeester van de stichting
en beveiligd met een wachtwoord.
Verstrekking van persoonsgegevens
Tenzij wettelijk verplicht, worden persoonsgegevens alleen verstrekt aan:
a.
b.
c.
d.

betrokkene;
bestuursleden;
wettelijke vertegenwoordiger/ geregistreerd partner;
met uitdrukkelijke toestemming van betrokkene aan een derde mits het bestuur er redelijker
wijs vanuit kan gaan dat dit overeenstemt met de wil van de betrokkene.

Publicatie
Op de publicaties van de stichting wordt vermeld dat de stichting persoonsgegevens verwerkt.
Verantwoordelijk
De stichting is verantwoordelijk.
Klacht
De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Aan de
wettelijke vertegenwoordiger/geregistreerd partner en met uitdrukkelijke toestemming van
betrokkene aan derden kan bovenstaande bevoegdheid ook toekomen.
Bel eerst voor informatie de Autoriteit Persoonsgegevens, 088 1805250 (gratis).
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