STICHTING HISTORISCHE KRING STAD EN AMBT ALMELO
Privacyverklaring
Versie 3 – 20 september 2018
De Stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Website: https://www.historischekringalmelo.nl
Email: bestuur@historischekringalmelo.nl

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens als u zich als donateur hebt aangemeld en daarbij deze
gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Volledige naam
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 Emailadres

2. Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
De




Stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
afhandelen van uw betaling
verzenden van ons kwartaalblad Stad&Ambt
om u te kunnen bereiken indien dit gewenst is ( bv. uitnodiging om aan een activiteit deel te
nemen)

3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na opzegging van het donateurschap zullen wij de
gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen maar om administratieve redenen nog een aantal jaren
bewaren.

4. Delen van persoonsgegevens met derden
De Stichting verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden om de verzending van Stad&Ambt
mogelijk te maken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.
Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij
beschikken in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens sturen naar bestuur@historischekringalmelo.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in de kopie van uw paspoort uw pasfoto en
de onderste strook van uw paspoort (met paspoortnummer en sofinummer) zwart – dit ter
bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Stichting 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 twijfelt of uw gegevens goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met ons via bestuur@historischekringalmelo.nl

