Privacyverklaring
Wij streven er naar de privacy van onze donateurs te beschermen. Deze verklaring is bedoeld om u te informeren
over hoe wij informatie verzamelen en gebruiken.
Het betreft gegevens die u kunnen identificeren, zoals uw naam, e-mailadres, adres, andere contactgegevens.
Neem de tijd om dit Privacy beleid zorgvuldig door te nemen.
Stichting tot instandhouding begraafplaats Groenesteeg is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: secretariaat@gmail.com
Persoonsgegevens die wij verwerken
De stichting Historische Begraafplaats Groenesteeg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich opgegeven
heeft als donateur en de gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
◦ Naam
◦ Adresgegevens
◦ E-mailadres
◦ Financiële gegevens
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting HBG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
◦ U te informeren over onze activiteiten en nieuws met betrekking tot de Historische Begraafplaats
Groenesteeg
◦ Het afhandelen van uw donatie
Stichting HBG verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij
nodig hebben voor onze financiële administratie.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting HBG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is om de activiteiten uit te
voeren die in deze Privacyverklaring zijn uiteengezet, anderszins aan uw meegedeeld zijn of zolang als
toegestaan door toepasselijke wetgeving.
Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting HBG verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Website statistiek
Stichting HBG gebruikt bij de websitesoftware die het aantal bezoekers registreert op basis van IP-adres en
welke webpagina’s worden aangeklikt. Dit is geen inbreuk op uw privacy. Met deze informatie kunnen wij de
website optimaliseren.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om als donateur uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u
doen door een e-mail te sturen naar secretariaat@gmail.com. Het verwijderen van uw gegevens houdt in dat u
uw donateurschap opzegt.
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Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs bij 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
(onleesbaar). Dit ter bescherming van uw privacy. De Stichting HBG zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval
binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting HBG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op met ons op via secretariaat@gmail.com
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