Privacyverklaring HEERDER STICHTING
Deze verklaring geeft informatie over hoe onze stichting omgaat met persoonsgegevens die in het
kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.
Onze contactgegevens
Naam stichting:
Heerder Stichting
Adres:
Eperweg 3
Postcode / Plaats:
8181 ET Heerde
Contactpersoon:
mr. J. de Vries
e-mailadres:
devries@notarisheerde.nl
Onze dienstverlening
Onze stichting vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor doelen waar u specifiek toestemming
voor heeft gegeven.
Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.
Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het beoordelen van uw financiële aanvragen en
eventueel voor het opmaken van een document waarin afspraken met u worden opgenomen.
Beoordelen financiële aanvragen
Voor het beoordelen van door u ingediende financïële aanvragen worden de volgende
werkzaamheden verricht:



Opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan t.b.v. behandelen aanvraag voor een
bijdrage. Deze hebben werkzaamheden hebben de volgende doeleinden en bijbehorende
rechtsgronden:
o
o

Beoordelen financiële aanvraag

Toestemming cliënt

Aanvraag uitzetten bij zusterorganisaties
Indien met uw toestemming uw aanvraag ook wordt uitgezet bij zusterorganisaties om gezamenlijk
te bekijken of uw gehele financiële aanvraag toegezegd kan worden, worden de volgende
werkzaamheden verricht:



Verstrekken d.m.v. doorzending persoonsgegevens. Deze hebben werkzaamheden hebben
de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
o
o

Beoordelen financiële aanvraag

Toestemming cliënt

Bron van verwerkte persoonsgegevens
Onze stichting verwerkt enkel persoonsgegevens die u, danwel een door u ingschakelde persoon,
ons verstrekt.
Doorgeven van uw persoonsgegevens
Onze stichting geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat
wettelijk verplicht is, danwel indien u ons daarvoor van tevoren toestemming voor heeft gegeven.
Persoonsgegevens worden door onze stichting niet doorgegeven buiten de EU of aan een
internationale organisatie.
Bewaren van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door onze stichting niet langer bewaard dan nodig voor het doel
waarvoor zij zijn verzameld met een maximum van 7 jaar.
Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens
Wanneer uw persoonsgegevens door onze stichting worden verwerkt kunt u op grond van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.
Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze
privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van
een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens onze stichting verwerkt, voor welk doel dat is en
hoe lang deze bewaard worden.
Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie
van deze gegevens te vragen.
Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek
indienen.
Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door onze stichting wil beperken (in afwachting
van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of
omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is)
kunt u hiervoor een verzoek indienen.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor
een verzoek indienen.
Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door onze stichting
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door onze stichting dan horen
wij dit graag via *ander bestuurslid. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

