Stichting Historie Vliegveld Valkenburg

AVG-protocol
De AVG en de SHVV
Zo houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht ons de privacy van onze donateurs,
vrijwilligers en andere contacten goed te beschermen. Bovendien moeten we kunnen aantonen dat
we ons aan de wet houden. Onze kleine stichting doet weinig met persoonsgegevens: we gebruiken
weinig gegevens, en dan alleen voor de donateurs- en vrijwilligersadministratie en voor het versturen
van e-mailnieuwsbrieven. Deze handelingen zijn vastgelegd in onze privacyverklaring, die op de
website staat en wordt toegezonden aan nieuwe donateurs.
1 Rechten van donateurs
• De AVG vereist dat onze donateurs, vrijwilligers en contacten hun gegevens moeten kunnen inzien
als ze dat willen. Bij ons staan alle persoonsgegevens in één Excel-document, waaruit die gegevens
eenvoudig zijn op te halen.
• We moeten voorzichtig omgaan met de persoonsgegevens en regelmatig back-ups maken van het
Excel-document voor het geval het origineel verloren gaat of beschadigd raakt. De back-up moet
veilig worden bewaard, bijvoorbeeld op een usb-stick.
2 Overzicht verwerkingen
De AVG verplicht ons in kaart te brengen welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we dat
doen, waar die gegevens vandaan komen en met wie we ze delen. Ons beleid vermelden we in een
privacyverklaring op de website.
• Van donateurs en vrijwilligers verzamelen we slechts naam, volledig adres, e-mailadres,
rekeningnummer en soms ook telefoonnummer. We bewaren geen gegevens die niet strikt
noodzakelijk zijn voor de activiteiten van de stichting.
• We gebruiken deze gegevens om donaties te innen, om donateurs en vrijwilligers op de hoogte te
houden van ontwikkelingen en om uitnodigingen te sturen voor activiteiten.
• Deze persoonsgegevens vragen we wanneer mensen zich aanmelden als donateurs en/of
vrijwilligers.
• Persoonsgegevens worden met geen enkele andere partij gedeeld. Ook gebruiken we de gegevens
niet ten behoeve van andere partijen.
3 We houden rekening met privacy
We zijn verplicht al bij het bedenken van activiteiten rekening te houden met de privacy van de
deelnemers. We mogen en zullen dan niet meer persoonsgegevens verzamelen dan we nodig
hebben en niet langer bewaren dan nodig is.
4 Melden datalekken
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Volgens de AVG zijn we verplicht een datalek te melden als dat lek ernstig is, dat wil zeggen als het
gevoelige gegevens betreft en het lek grote gevolgen kan hebben voor de betrokkenen. Wij
verzamelen slechts ‘gewone’ persoonsgegevens voor huishoudelijke doeleinden en die vallen niet in
de categorie ‘gevoelig’.
Wij hebben de beveiliging van de persoonsgegevens goed geregeld. De verzamelde gegevens zijn niet
bereikbaar via internet, omdat de pc met de database niet met internet is verbonden.
5 Toestemming
Wij mogen ‘gewone’ persoonsgegevens verwerken omdat die noodzakelijk zijn voor onze
activiteiten. Wij hoeven daar de betrokkenen geen speciale toestemming voor te vragen.
• Foto’s en video’s. Als we mensen herkenbaar fotograferen en de opnamen publiceren, verwerken
we persoonsgegevens. Voor het maken en publiceren van foto’s op internet of in de nieuwsflits
hebben we daarom toestemming nodig van de mensen die herkenbaar in beeld komen. Dit geldt
voor door ons georganiseerde evenementen, binnen of buiten. Dit lossen we zo op:
- Bij evenementen dienen donateurs en andere geïnteresseerden vooraf te zijn geïnformeerd
over beeldopnamen. Dat kan via een bordje bij de ingang. We geven daarbij aan dat bezoekers
bezwaar kunnen maken. Als iemand dat doet, zullen we de betreffende foto(’s) verwijderen.
- Bij inschrijving van een donateur vragen we eenmalig toestemming voor het maken en
gebruiken van foto- en/of videomateriaal. Hierbij geven we aan dat hij of zij die toestemming
mag intrekken.

Privacyverklaring
Wij verwerken persoonsgegevens en daarom hebben we een privacyverklaring. Deze staat op de
website. Het document is opgesteld in voor iedereen begrijpelijk taal. Als we nieuwe donateurs
werven, verwijzen we op het invulformulier via een link naar de privacyverklaring.
Dit is de tekst voor op de website (gegenereerd op basis van voorbeeld op internet):

Versie 1, 17 mei 2018
Wassenaarseweg 75 (geb. 250)
2223 LA Katwijk
e-mail: historie@vliegveldvalkenburg.nl

KvK nr. 65307267
bankrek. NL62 RABO 0184 1648 85
website: www.vliegveldvalkenburg.nl

Privacyverklaring
Stichting Historie Vliegveld Valkenburg, gevestigd aan Wassenaarseweg 75 (gebouw 238), 2223 LA
Katwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens
Stichting Historie Vliegveld Valkenburg
Wassenaarseweg 75 (gebouw 238)
2223 LA Katwijk
historie@vliegveldvalkenburg.nl
071 - 4023920 (voorzitter)
www.vliegveldvalkenburg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Historie Vliegveld Valkenburg verwerkt uw persoonsgegevens omdat u zich heeft
aangemeld als donateur en/of vrijwilliger en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Dit zijn de
persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer (alleen voor donateurs)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via historie@vliegveldvalkenburg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
De Stichting Historie Vliegveld Valkenburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw donatie en/of betaling.
- U op de hoogte houden van onze activiteiten (zoals via onze nieuwsbrief).
- Voor als u als vrijwilliger actief bent: om u te kunnen bellen of mailen om afspraken te maken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Historie Vliegveld Valkenburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra u uw donaties aan ons
stopt en/of aangeeft onze nieuwsbrieven niet langer te willen ontvangen, zullen wij uw
persoonsgegevens uit onze database verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Stichting Historie Vliegveld Valkenburg verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
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Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Stichting Historie Vliegveld Valkenburg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u hebben naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen. U kunt een verzoek indienen via historie@vliegveldvalkenburg.nl. Om er zeker van te zijn dat
het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te
sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op uw verzoek.
De Stichting Historie Vliegveld Valkenburg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Historie Vliegveld Valkenburg 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 de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via
historie@vliegveldvalkenburg.nl.
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