
Privacy beleid Stichting Wauw   

       

    

In de bestuursvergadering van dinsdag 16 oktober 2018 is m.b.t. Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) het volgende privacy beleid van de stichting besproken en vastgesteld. 

Stichting Wauw neemt de privacy en informatie van onze vrijwilligers en partners waar wij mee 

samenwerken (waaronder onze toeleveranciers) serieus. Ontvangen informatie zal op een veilige 

manier verwerkt en gebruikt worden. Het is onze intentie zo weinig mogelijk persoonlijke informatie 

te verzamelen en te verwerken, alleen die gegevens die nodig zijn om ons werk zo goed mogelijk te 

kunnen uitvoeren ten behoeve van onze doelstelling. Wij voeren onze activiteiten uit volgens de 

basisprincipes van de Nederlandse en Europese geldende privacy wet. Dit geldt ook voor onze 

digitale communicatie (e-mail, contactformulier website, en social media). Wij letten erop dat ook 

die media zoveel mogelijk volgens diezelfde basisprincipes van de Nederlandse en Europese privacy 

wet- en regelgeving ontwikkeld en ingericht zijn. Voor zover dit gebeurdt door en via anderen, 

hebben wij er ons zo veel mogelijk van overtuigd dat diezelfde principes ook door die anderen 

worden nageleefd. 

Wanneer u in contact met ons wilt komen, dan kunnen wij u daarbij vragen om uw 

persoonsgegevens (voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer). Het opvragen van deze 

gegevens is nodig om contact te kunnen onderhouden. De gevraagde gegevens zullen wij in ons 

computersysteem bewaren, zolang wij dit nodig achten ten behoeve van het organiseren van 

(toekomstige) activiteiten.  

Bij vrijwilligers zullen wij vragen om de zgn. bijzondere persoonsgegevens (Burgerservicenummer, 

geboortedatum en bankrekeningnummer). Deze gegevens hebben wij nodig om te kunnen voldoen 

aan de wetgeving en om een eventuele vergoeding te kunnen uitbetalen. Deze gegevens zullen wij in 

ons computersysteem bewaren zolang er sprake is van uitvoering door de vrijwilliger en/of zolang de 

wetgeving dit noodzakelijk acht. De bewaarduur is ook afhankelijk van nut en noodzaak voor het 

realiseren van het verwerkingsdoel, zoals nieuwe activiteiten en het onderhouden van contact. Ook 

zullen wij deze persoonsgegevens verstrekken aan instanties en bedrijven die op grond van de wet 

verplicht zijn de identiteit van de vrijwilligers vast te stellen, of als wij (wettelijk) verplicht zijn om 

onze medewerking te verlenen, ook buiten onze activiteiten om, in de uitoefening van de wettelijke 

taken van instanties en bedrijven. 

De persoonsgegevens die aan ons verstrekt worden zijn alleen voor het bestuur (of expliciet door het 

bestuur ingehuurde en/of aangestelde medewerkers) in te zien en kunnen door het bestuur verwerkt 

worden. Op verzoek zullen wij binnen een redelijke termijn een overzicht geven van de 

persoonsgegevens die wij bewaren. De betrokkene kan daarbij aangeven of deze nog juist zijn of dat 

deze aangepast moeten worden. Ook kan aangegeven worden dat deze gegevens moeten worden 

overgedragen of geheel moeten verdwijnen. 

 

 

  



Alle persoonsgegevens worden door het bestuur opgeslagen op een beveiligde digitale opslag in 

Dropbox met een digitale kopie op een lokale harde schijf. De opgeslagen informatie is alleen 

toegankelijk voor de bestuurders door middel van een unieke toegangscode en een individueel 

wachtwoord. Tevens zijn de gegevens beveiligd met beveiligingssoftware van Norton welke 

regelmatig wordt geüpdatet. 

Tijdens evenementen die door ons georganiseerd worden zullen foto- en video opnames worden 

gemaakt ten behoeve van promotionele activiteiten. Publicaties zullen plaats vinden op onze website 

en op andere media die door ons worden ingezet. Op deze manier kunnen wij meer publiciteit 

genereren voor onze activiteiten, onze doelgroep en het vinden van sponsoren. Als deze niet 

gemaakt worden, zijn onze evenementen in de toekomst moeilijker of helemaal niet te organiseren. 

Wij zijn van mening dat wij een gerechtvaardigd belang hebben om foto- en video opnames te 

maken en te publiceren ten behoeve van onze doelstelling en het vinden van sponsoren. 

 

 


