Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer
AVG
Privacy-Statement
In dit Privacy-Statement geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij verwijzen hierbij naar de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wij vatten de belangrijkste punten rondom de AVG met betrekking tot onze stichting voor u
samen:
• Wij gebruiken persoonlijke gegevens om onze bestuurstaken uit te voeren, aan wettelijke
plichten te voldoen en om u te informeren over relevante zaken.
• Wij zijn transparant over welke gegevens we van u gebruiken.
• Wij delen persoonsgegevens nooit met andere partijen tenzij dit nodig is voor uitvoering van
het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
Indien dit nodig is dan geven wij persoonsgegevens alleen aan andere partijen waarmee we
een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Hierin maken wij de nodige afspraken om
de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u
verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en
toegestaan is.
• Uw persoonlijke gegevens zijn bij onze stichting beschermd.
Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt ingeval u een donatie bij onze stichting
aanvraagt of wanneer u anderszins met ons in contact treedt of een contractuele verbintenis
met ons aangaat of bent aangegaan.
Hoe uw gegevens daarbij gebruikt worden leggen wij hieronder uit.
Onze Secretaris/Penningmeester is belast met de administratie en archief van de stichting.
Voor de beoordeling van aanvragen om een donatie hebben wij behalve de naam, adres en
woonplaats van aanvragers ook telefoonnummer, e-mailadres, een omschrijving en een
begroting waarvoor een donatie wordt aangevraagd, nodig.
En bij acceptatie van de aanvraag het bankrekeningnummer om het beschikbaar gestelde
bedrag over te maken.
Bij het aangaan van een contractuele verbintenis hebben wij behalve bovengenoemde gegevens
ook extra relevante persoonsgegevens nodig. Voor het gebruik van deze extra relevante
persoonsgegevens zullen wij bij aangaan speciale toestemming van de betrokkene(n) vragen.
• Alle personen die namens ons van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan.
• Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
• Wij maken interne back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten.
• Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
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Onze jaarrekening wordt opgemaakt door een accountant.
Voor het beheer van onze agrarische eigendommen maken wij gebruik van een rentmeester.
Met elk van hen hebben wij een verwerkersovereenkomst (AVG) gesloten.
Wij behouden persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, dan wel op grond van de Wet is vereist.
Wanneer het doel waarvoor deze zijn verstrekt niet heeft geleid tot een donatie of contractuele
verbintenis of anderszins, dan worden de persoonsgegevens na maximaal twee jaar verwijderd.
Na het verstrekken van een donatie of na het beëindigen van een contractuele verbintenis
worden de financiële- en persoonsgegevens gedurende zeven (7) jaar bewaard.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u
het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in
opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken.

Let op: wij kunnen mogelijk niet in alle gevallen tegemoetkomen aan een verzoek. Als dit het geval is, zullen we dit
gemotiveerd laten weten.

Indien u na het doornemen van ons Privacy-Statement, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer
Stinsenwei 8, 8571 RJ HARICH
E-mail: info@stichtingbasbacker.nl
Website: www.stichtingbasbacker.nl
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, u heeft altijd
het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Het kan voorkomen dat we dit Privacy Statement in de toekomst wijzigen.
Kijk op onze website: www.stichtingbasbacker.nl voor het meest actuele Statement.
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