PRIVACY VERKLARING
Stichting Goede Werken Glorieux, gesticht op 26 november 2007 (KvK 17214674) en gevestigd in Eindhoven
heeft tot doel het werven en beheren van fondsen om sociale projecten in het buitenland te ondersteunen, en
voorts al wat met het voorgaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
in de ruimste zin des woords. Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bekendheid geven aan
probleemsituaties, het geven van voordrachten, het organiseren van acties en het aanwenden van andere
wettige middelen om het doel te bereiken.
De Stichting Goede Werken Glorieux (GWG) beschermt en respecteert uw privacy. Al uw persoonlijke gegevens,
die door u aan ons worden verstrekt, worden uitsluitend binnen onze organisatie gebruikt.
Wij gebruiken uw gegevens zodat we met u contact kunnen opnemen i.v.m. het beantwoorden van door u
gestelde vragen en het verschaffen van informatie over de activiteiten van GWG o.a. door middel van onze
nieuwsbrief.
Wij hebben deze verklaring opgesteld om u te informeren welke gegevens door GWG worden verzameld en voor
welke doelen. Wij wijzen u in deze verklaring op uw rechten, plichten, risico’s en waarborgen in verband met de
verwerking van uw persoonsgegevens.
1. Contactgegevens.
Stichting Goede Werken Glorieux, Glorieuxlaan 4, 5613LN Eindhoven.
Website: www.goedewerkenglorieux.nl
Emailadres: info@goedewerkenglorieux.nl
2. Welke gegevens worden verzameld?
GWG maakt bij haar activiteiten gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van het versturen van
nieuwsbrieven en het beantwoorden van vragen c.q. opnemen van contacten.
•

Het versturen van nieuwsbrieven.

Als u in ons adressenbestand voorkomt dan sturen wij u hetzij per post hetzij per email nieuwsbrieven toe. Wij
verzamelen hiertoe uitsluiten uw postadres dan wel uw emailadres. U geeft zelf aan op welke wijze u deze
nieuwsbrieven wenst te ontvangen. De nieuwsbrieven hebben tot doel om u te informeren over de verschillende
activiteiten van GWG en u op deze wijze te betrekken bij onze organisatie. U kunt op ieder moment de
toestemming voor het ontvangen van een nieuwsbrief of overige informatie intrekken.
•

Contact opnemen.

Via uw email adres kunt u het bestuur van de Stichting GWG vragen stellen, klachten indienen etc. Wij nemen in
dat geval altijd telefonisch of anderszins contact met u op.
Stichting GWG verwerkt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt
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3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Stichting GWG verzamelt en verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, ras
geloofsovertuiging, politieke opvattingen, vakbond lidmaatschappen en geaardheid.

•

Foto’s

In onze nieuwsbrief en op onze website maken wij gebruik van foto’s. Indien op deze foto’s een persoon duidelijk
herkenbaar is, zal deze persoon worden gevraagd om schriftelijk toestemming te geven voor publicatie. Ook voor
het vermelden van de naam van betreffende persoon wordt toestemming gevraagd.
4. Gegevensverwerking.
Via de daartoe ingestelde administratie worden privacy gevoelige gegevens verwerkt. Onder deze verwerking
wordt het volgende verstaan: al het gebruik van uw persoonsgegevens zoals het aanpassen, opslaan of
verwijderen van deze gegevens. Deze verwerking geschiedt uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van onze
doelstellingen. Stichting GWG gebruikt hiervoor een Excel bestand en een back up bestand
Indien u een overeenkomst met de Stichting GWG aangaat verstrekt u uit eigen wil de gegevens om de
overeenkomst uit te laten voeren.
5. Toestemming.
Stichting GWG zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op een expliciete
toestemming, dan hebt u als betrokkene altijd het recht om de toestemming in te trekken. Ook kunt u te allen
tijde aangeven de nieuwsbrief van Stichting GWG niet meer te willen ontvangen.
6.

Gegevensverwerking noodzakelijk op grond van wettelijke plicht en bewaarplicht.

Stichting GWG slaat uw e-mail gegevens in een leesbevestiging op in nieuwsbrief@gwgl.nl Deze gegevens
worden tot de verzending van de volgende nieuwsbrief opgeslagen.
7.

Opslag van uw gegevens.

Uw persoonsgegevens worden uitsluiten opgeslagen op een computer van de daartoe door de Stichting GWG
aangewezen administratie. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden ter inzage gegeven. De gebruikers
die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat daarmee te maken
heeft. De Stichting GWG doet haar uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en
neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, die gelet op de stand van de techniek
proberen te voorkomen iemand ongeoorloofd toegang tot die gegevens te geven. Deze administratie is beveiligd
onder andere door virusscanners, updates en wachtwoorden.
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8. Rechten voor u als betrokkenen.
U mag de stichting GWG om inzage vragen in uw persoonsgegevens. Ook kunt u verzoeken uw
persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig
of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast kunt u
bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken deze over te dragen. U kunt
daartoe een Email sturen aan: nieuwsbrief@gwgl.nl Geef daarin zo duidelijk mogelijk aan op welke
persoonsgegevens uw verzoek is gericht en van welk recht u gebruik wenst te maken. Stichting GWG reageert
tenminste binnen een periode van 4 weken.
9. Klachten.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens als u van mening bent dat
Stichting GWG niet op een juiste manier met uw gegevens omgaat.

10. Cookies
Stichting GWG zelf maakt op geen enkele manier gebruik van analytische, functionele of marketing cookies op de
website.
11. Data lek.
Als er sprake is van een data lek dan wel als persoonsgegevens in handen vallen van derden, die geen toegang
tot die gegevens zouden mogen hebben, dan wordt dit gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.(Artikel 33
AVG)
12. Wijzigingen.
Deze privacy verklaring kan wijzigingen ondergaan in verband met gewijzigde wetgeving en/of opvatting.
Stichting GWG behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring op ieder gewenst moment en voor welke
reden dan ook eenzijdig aan te passen en/of te wijzigen.
Deze privacy verklaring is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van het Bestuur Stichting Goede Werken
Glorieux op 18 september 2018

