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Privacyverklaring  

 

 Versie: 1 oktober 2018 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting Gewoon Wonen 
(hierna: GW) verwerkt van haar donateurs, organisaties, bedrijven, achterban leden en volgers.  
Indien u zich aanmeldt voor het ontvangen van een nieuwsbrief of informatie, voor het doen van een 
gift, een schenking of om andere redenen persoonsgegevens aan GW verstrekt, dient u toestemming 
te verlenen voor het verwerken van uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring. 

1. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 

Secretariaat: 
Stichting Gewoon Wonen 
KvK-nummer: 62598503 
p.a. Nozemansweg 6, 
4508 KB Waterlandkerkje 
Onze functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via: avg@stichtinggewoonwonen.nl  

2. Welke gegevens worden door ons verzameld 

2.1 GW verzamelt en verwerkt zo min mogelijk persoonlijke gegevens. De persoonsgegevens 
welke u ons verstrekt en door ons kunnen worden verwerkt, zijn: 
a. voor- en achternaam 
b. bedrijfsnaam (indien van toepassing) 
c. functie (indien van toepassing) 
d. adresgegevens 
e. telefoonnummer 
f. e-mailadres 
g. bankrekeningnummer (indien van toepassing) 

3. Met welk doel worden gegevens verzameld 

3.1 Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en, indien van toepassing uw bedrijfsnaam 
en functie, worden gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief (2 x per jaar), voor het 
bevestigen van een opzegging, voor het verstrekken van door u aangevraagde informatie 
en/of het afhandelen van door u verkregen informatie; 

3.2 Uw naam, of indien van toepassing uw bedrijfsnaam, e-mailadres en bankrekeningnummer 
worden gebruikt voor het afhandelen van eventuele giften of betalingen. 

4. Hoe lang wij gegevens bewaren 

4.1 Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring 
genoemde doelen te bereiken en waarvoor u uw gegevens beschikbaar heeft gesteld. Wij 
hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 
h. U aangeeft geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen, maximaal 3 maanden;  
i. U aangeeft geen lid meer te willen zijn van de club van honderd, maximaal 3 maanden. 
j. U aangeeft (naast a en b) geen enkele overige informatie van onze stichting wenst te 

ontvangen, maximaal 3 maanden. 

4.2 Direct na genoemde bewaartermijn worden de gegevens vernietigd, tenzij GW op grond van 
de wet verplicht is bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval 
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zullen uitsluitend de specifieke persoons- en/of bedrijfsgegevens met gerelateerde relevante 
informatie gedurende de wettelijke bewaartermijn moeten worden bewaard.  

5. Geautomatiseerde besluitvorming 

GW neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die voor u persoonlijk 
gevolgen kunnen hebben.  

6. Delen van persoonsgegevens met derden 

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend met uw toestemming aan derden verstrekt en alleen 
als dit noodzakelijk is in verband met:  
a) voorbereiding van een gesprek met ons, al dan niet in combinatie met een aan ons 

ouderinitiatief gerelateerde partij;  
b) om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. 

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

7.1 U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.  

7.2 U heeft ook recht op gegevens- overdraagbaarheid. U kunt bij ons een verzoek indienen om 
de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken naar u zelf of een ander door u 
genoemde instantie te sturen.  

7.3 U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, uw verzoek tot 
intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, 
sturen naar het in artikel 1 genoemde e-mailadres van de functionaris 
gegevensbescherming. 

7.4 Identiteit vaststellen bij uw verzoek: 
Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage door U is gedaan, vragen wij u een kopie 
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto; de 
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort); 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. 

8. Klachten 

Indien u klachten heeft over de wijze waarop GW uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken 
in behandeling neemt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via het 
in artikel 1 genoemde e-mailadres. 

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Om onze website optimaal te laten werken, kunnen wij gebruik maken van functionele cookies. 
Deze cookies zorgen er namelijk voor dat de website naar behoren werkt in functionele zin.  
Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy. U kunt zich bovendien altijd afmelden voor 
cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast 
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
Zie voor een toelichting bijvoorbeeld de website Veiliginternetten.nl. U kunt eventueel gebruikte 
cookie(s) op onze website bekijken met behulp van bijvoorbeeld cookiecheker.nl.  
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10. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers 

10.1  Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft GW passende technische en 
organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden persoonsgegevens beveiligd tegen 
ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of 
beschadiging. 

10.2  Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt GW gebruik van diensten van derden, 
zogenaamde bewerkers. Deze verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van 
GW. Met hen heeft GW een bewerkersovereenkomst gesloten, waarin de bewerkers 
zich verplichten tot het nakomen van alle verplichtingen uit de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en dit 
Privacybeleid.  

11. Wijzigingen 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend 
gemaakt.  

 


