Privacy Reglement Stichting Bevrijding ‘45
Algemeen
Dit is het privacy reglement van de Stichting
Bevrijding ’45. Onze doelstellingen zijn het
voorbereiden, organiseren en financieren van
festiviteiten in het kader van de herdenking van de
bevrijding van Apeldoorn en voorts al wat met een en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in
de ruimste zin des woords.
De Stichting Bevrijding ’45 hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit document is het privacy beleid van onze Stichting vastgelegd.
Hierin geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om een ieders privacy te waarborgen en gaan daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Bevrijding ’45 houdt zich in alle
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt onder andere met zich mee dat wij:
 Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in
dit privacy reglement.
 Verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 Vragen om uitdrukkelijke toestemming – als wij deze nodig hebben – voor de
verwerking van persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die
overeenkomstig het doel zijn dan wel rechtstreeks voortvloeien uit de wet,
akte of reglement.
 Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen
zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.
 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is
voor uitvoering van de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt, dan wel
voortvloeit uit de wet, akte of reglement.
Als Stichting Bevrijding ’45 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit privacy reglement of in
algemenere zin vragen hierover hebt of contact met ons wenst op te nemen, dan
kan dit via onderstaande contactgegevens:
Jan Huizinga, secretaris
Landmetersveld 904
7327 KG Apeldoorn
Telefoon: 055 – 541 59 45 Mailadres: Bevrijding45@chello.nl
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Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk
persoon.
Welke persoonsgegevens verwerkt de Stichting Bevrijding ’45 van u?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
 Voornaam of voorletter(s) en achternaam
 Adresgegevens en eventueel postadres
 Telefoonnummer(s)
 Mailadres(sen)
 Bankgegevens
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door de Stichting Bevrijding ’45 verwerkt voor de
volgende doeleinden:
 Het bijhouden van het bestand van het bestuur, de werkgroepen, het
netwerkbestand, het vrijwilligersbestand en eventuele andere deelbestanden.
 Het organiseren van jaarlijkse herdenkingsbijeenkomsten alsmede de 5jaarlijkse lustrumviering van de bevrijding.
 Het organiseren van werkgroepbijeenkomsten alsmede bijeenkomsten met
derden in het kader van het realiseren van de doelstellingen van de Stichting.
 Het informeren van (potentiële) vertegenwoordigers van de Stichting bij
activiteiten van derden.
 Het afhandelen van financiële transacties in het kader van de uitvoering van
de doelstellingen van de Stichting.
Beeldmateriaal, sociale media
Voor de uitvoering van de doelstellingen van de Stichting worden foto’s en ander
beeldmateriaal voor uiteenlopende doeleinden binnen en buiten de Stichting
gebruikt, waaronder mede begrepen getoond en gepubliceerd. De Stichting gaat
zorgvuldig om met het beeldmateriaal. Als de Stichting foto’s of videomateriaal
wil gebruiken voor andere doeleinden dan die binnen het kader van de
doelstellingen van de Stichting, vragen wij vooraf uw expliciete toestemming en
leggen wij uit waarvoor de betreffende foto of videomateriaal wordt gebruikt.
Voor vermelding van namen of afbeeldingen op de website van de Stichting
Bevrijding ’45 zal de Stichting vanaf de datum van invoering van dit privacy
reglement uitdrukkelijk uw toestemming vragen.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, deelt de Stichting alleen met derden wanneer u
hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven dit verplicht is op grond van de
wet, akte of reglement.
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De Stichting Bevrijding ’45 verstrekt in ieder geval geen persoonsgegevens aan
derden wanneer het commerciële en/of marketing doeleinden betreft.

Bewaartermijn
De Stichting Bevrijding ’45 bewaart persoonsgegevens niet langer dan
noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de
wet is vereist. Wanneer wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze
verwijderd.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo
hebben we als organisatie persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de
beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.
Rechten omtrent uw gegevens
U hebt altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven
welke we van u hebben, voor zover dat niet in strijd is met enige wettelijke
bepaling. U hebt het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten
overdragen op uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. De Stichting
kan u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering en gegevensoverdracht van uw
persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op
de verwerking van uw persoonsgegevens kan verzonden worden aan de
secretaris van de Stichting Bevrijding ’45. De Stichting Bevrijding ’45 zal zo snel
mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken op een verzoek reageren.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen
we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan
vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van privacy.
Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt
neem dan contact met ons op.

Toestemming als grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
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Met dit formulier geef ik …………………
Adres
De secretaris van de Stichting Bevrijding ’45 toestemming om gegevens over mij
te verwerken.

Hieronder kruis ik aan voor welke gegevensverwerkingen ik toestemming geef:
o
o
o
o
o
o

Naam, voornaam en voorletter(s)
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer(s)
Mailadres(sen)
Bankgegevens

Ik geef toestemming onder de navolgende voorwaarden:







Mijn toestemming tot verwerking geldt alleen voor de hieronder beschreven
doeleinden:
o Het bijhouden van het bestand van het bestuur, de werkgroepen, het
netwerkbestand, het vrijwilligersbestand en eventuele andere
deelbestanden
o Het organiseren van jaarlijkse herdenkingsbijeenkomsten alsmede de 5jaarlijkse lustrumviering van de bevrijding
o Het organiseren van werkgroep bijeenkomsten alsmede bijeenkomsten
met derden in het kader van het realiseren van de doelstellingen van de
Stichting
o Het informeren van (potentiële) vertegenwoordigers van de Stichting bij
activiteiten van derden
o Het afhandelen van financiële transacties in het kader van de uitvoering
van de doelstellingen van de Stichting
o Foto’s en ander beeldmateriaal dat mede gegeven de doelstellingen van de
Stichting voor uiteenlopende doeleinden binnen en buiten de Stichting.
wordt gebruikt, waaronder mede begrepen getoond en gepubliceerd.
Verwerkt door: secretaris en/of penningmeester van de Stichting Bevrijding
’45.
Op mijn verzoek informeert de Stichting Bevrijding ’45 mij over de gegevens
die over mij worden verwerkt.
Wanneer gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn, zal de Stichting Bevrijding
’45 deze verwijderen.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Plaats en datum
Handtekening
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Brief als bijlage bij uitnodigingen voor
herdenkingen

Betreft: Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG)

Geachte geadresseerde,

Vanaf 25 mei 2018 geldt in heel Europa de Europese regelgeving met betrekking
tot de bescherming van persoonsgegevens en is – daaruit voortvloeiend – in
Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht
geworden.

In dat kader willen wij u graag mededelen, dat uw naam en uw (mail)adres zijn
opgenomen in onze databank voor de herdenking(en), die plaatsvinden in
Apeldoorn en omgeving met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog met als doel
u hierover te informeren.

Graag zullen wij u ook in de toekomst voor deze herdenking(en) uitnodigen. In
het geval dat u van ons geen uitnodiging meer wenst te ontvangen, verzoeken
wij u vriendelijk dit als antwoord op onze huidige uitnodiging nu of op een later
tijdstip aan ons door te geven zodat wij uw naam en adres uit de distributielijst
voor de herdenking(en) kunnen schrappen.

In het geval u niet antwoordt, gaan wij ervan uit dat u ook in de toekomst onze
uitnodiging wenst te ontvangen.

Ons adres voor de databank persoonsgegevens is:
Bevrijding45@chello.nl
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