Privacyverklaring StOC
Deze privacyverklaring informeert u over de wijze waarop Stichting Opknappen
Creanga (StOC) persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden dit gebeurt,
wat uw rechten zijn als het gaat om privacybescherming en andere informatie in
het kader van privacy die voor u van belang kan zijn. Het gaat dan om
persoonsgegevens van alle relaties van StOC, zoals vrijwilligers, donateurs,
geïnteresseerden, etc.
Wat wordt bedoeld met persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens zoals een naam, e-mailadres, foto’s,
geboortedatum, IBAN, telefoonnummer etc. die naar een natuurlijke persoon
herleid kunnen worden.
Stichting Opknappen Creanga (StOC)
StOC gaat op zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens en verwerkt deze
binnen de grenzen van de geldende wetgeving ten aanzien van bescherming van
persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
die sinds 25 mei 2018 van kracht is. StOC is de zogenaamde ‘verantwoordelijke’
in de zin van de AVG.
Als u vragen of klachten heeft kunt u zich wenden tot StOC via:
StOC
p/a Elstargaard 14
6831 BH ARNHEM
e-mailadres: mail.rijnbeek@gmail.com
Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens
StOC verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie StOC direct
of indirect een relatie heeft, wil krijgen of heeft gehad. Zoals vrijwilligers,
donateurs, geïnteresseerden, etc. StOC doet dit vanwege:
- het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
- het voeren van een (financiële) administratie (voor o.a. het houden van
activiteiten);
- het aanbieden van diensten en voor promotiedoeleinden en voor
donateurs- en fondsenwerving;
- het bevragen en uitnodigen van deelnemers aan activiteiten;
- het verzenden van informatie over een bijeenkomst waarvoor een
deelnemer zich heeft aangemeld;
- het registreren van instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik
van de website (via cookies);
- het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
- de bedrijfsvoering van StOC;
- het voldoen aan een wettelijke verplichting;
- archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische
procedures of voor historische of statistische doeleinden.
StOC verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding of registratie.
Het kan dan gaan om persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres,
telefoonnummer, geboortedatum) en financiële gegevens (IBAN,
betaalgegevens).

Hoe zorgt StOC voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
StOC realiseert zich dat persoonsgegevens zijn toevertrouwd en daar
vertrouwelijk mee moet worden omgegaan. StOC bewaart persoonsgegevens
veilig en zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor het gebruik voor het
doel waarvoor deze zijn verwerkt. StOC heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen.
Bewaartermijnen
StOC bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de
doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Nadat de
persoonsgegevens niet meer nodig zijn worden deze verwijderd.
Het delen van persoonsgegevens met derden
Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van StOC en
worden dus niet gedeeld met derden, tenzij de betrokken relatie daar zelf
expliciet toestemming voor geeft of tenzij er een gerechtvaardigd doel wordt
gediend met het inschakelen van derden. Persoonsgegevens worden gedeeld met
derden voor het faciliteren van de donateurs- en financiële administratie,
verzenden van post en digitale mailings/informatie, etc.
Uw rechten
Op grond van de AVG heeft degene die persoonsgegevens heeft verstrekt
verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgevens die StOC verwerkt.
Deze zijn:
- het recht van informatie;
- het recht van inzage;
- het recht van correctie;
- het recht van verwijdering;
- het recht om toestemming in te trekken.
Op elk moment kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw
persoonsgegevens worden gedaan. Eveneens kan toestemming tot het
verwerken van persoonsgegevens worden ingetrokken.
Een dergelijk verzoek kan worden ingediend per e-mail:
mail.rijnbeek@gmail.com of via postadres: Elstargaard 14, 6831 BH ARNHEM. Op
de site van de Autoriteit Persoonsgegevens staan voorbeeldbrieven voor
dergelijke verzoeken.
Houd er rekening mee dat StOC in verband met wettelijke verplichtingen (zoals
bewaartermijn voor de financiële administratie) niet alle persoonsgegevens per
direct mag verwijderen.

