Privacyverklaring Stichting Fondswerving Hospice Waalwijk

30-8-2018

Stichting Fondswerving Hospice Waalwijk ( hierna te noemen “Fondswerving” ), gevestigd te
5143 NG te Waalwijk, Eikendonklaan 4, is verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: Stichting Fondswerving Hospice Waalwijk
Eikendonklaan 4
5143 NG Waalwijk
Privacy consultant: contactpersoon privacy via het e-mail adres info@hospicefdw.nl

Kerndoelstelling: zodanig aanvullende fondsen te verwerven opdat het voorbestaan van de
Hospice Francinus de Wind te Waalwijk, op korte en lange termijn financieel verzekerd is.
Om een wederzijds vertrouwen te scheppen willen wij u graag op transparante wijze informeren over
de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Fondswerving is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vindt een
zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Fondswerving verwerkt en beveiligd
uw Persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en neemt daarbij de privacy wetgeving in acht.
In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit wat wij precies met uw persoonsgegevens doen en
welke rechten u heeft.
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Fondswerving verwerkt uw Persoonsgegevens omdat wij een relatie met u hebben
Uitgangspunt bij het verwerken van uw persoonsgegevens is dat er niet meer persoonsgegevens van u
worden verzameld dan strikt noodzakelijk is. Bovendien stelt Fondswerving alles in het werk om
ervoor te zorgen dat we alleen die persoonsgegevens van u verzamelen die voor het uitvoeren van
onze activiteiten noodzakelijk zijn en gaan we nauwkeurig met uw persoonsgegevens om.
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
Voor- en achternaam
Adres, postcode, woonplaats.
Telefoonnummer
Emailadres
IBAN rekeningnummer
Informatie over uw machtiging, (vaste donateur, frequentie en hoogte bedrag )
Informatie over uw donatie
Ook kunnen wij bijzondere of aanvullende Persoonsgegevens van u verwerken, bijvoorbeeld als u
meewerkt aan een interview in onze Nieuwsbrief, of de website of voor een publicatie op Facebook.
Uiteraard verwerken wij deze bijzondere Persoons gegevens alleen met uw uitdrukkelijke
toestemming .

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij uw Persoonsgegevens verwerken:
We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van donaties of
die bijdragen aan het realiseren van onze missie. Concreet gezegd verwerken uw persoonsgegevens
zodat we onder andere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uw donatie kunnen verwerken en beheren.
Een administratie kunnen voeren voor het incasseren van de jaarlijkse donateursbedragen en
toesturen van een jaarlijkse factuur bij Vrienden.
Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en
fiscale (wettelijke) verplichtingen.
U kunnen informeren over de gang van zaken van Hospice Francinus de Wind door middel van
een Nieuwsbrief.
U uit te kunnen nodigen voor bijvoorbeeld Vriendenbijeenkomsten en/of Open dagen.
Om Vrienden informatie , die hiervoor akkoord geven, te publiceren op de website van de
Hospice Francinus de Wind.
Uw naam te kunnen vermelden, alleen indien u hiermee akkoord gaat, op de website of
facebookpagina van de Hospice om uw donatie te melden (denk hierbij aan acties).
Eventuele geschillen te kunnen behandelen.
Interne en Externe controle kunnen (laten) uitoefenen

Fondswerving baseert haar verwerkingen op de volgende grondslagen:
Uitvoering geven aan de overeenkomst : door onze samenwerking , de overeenkomst die wij met u
zijn aangegaan, gebruiken wij de noodzakelijke Persoonsgegevens voor de uitvoering van de
overeenkomst.
Wettelijke verplichting: het verwerken van persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn voor het nakomen
van wettelijke verplichtingen.
Gerechtvaardigd belang: Ook kunnen we uw gegevens gebruiken voor het toesturen van een
Nieuwsbrief waarin we onze boodschap verder kunnen verspreiden.
Juistheid van gegevens:
Voor het correct uitvoeren van onze verwerkingsactiviteiten vertrouwen wij op de juistheid van de ons
bekende Persoonsgegevens. Indien uw Persoonsgegevens (dan wel die van andere betrokkenen
wijzigingen) , verzoek wij u ons daarover te informeren.
Bewaartermijn:
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens
van eenmalige sponsors en donateurs en vrienden na opzegging, direct te vernietigen zodra we deze
niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Opzeggingen kunnen worden doorgegeven per
post of email (zie adressen hieronder). Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van
een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard.
Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden
verwijderd.

Cookies:
Fondswerving gebruikt geen technische, functionele of analytische cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens
1. U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw
persoonsgegevens.
2. U heeft het recht van verzet. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik door
Fondswerving van uw gegevens voor charitatieve doeleinden.
3. U hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens
door Fondserving in algemene zin, zowel bij onze Privacy Consultant als bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
4. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de Persoonsgegevens waarover wij
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.
We reageren op uw verzoek binnen 4 weken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uwe Persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of
bezwaar op de verwerking van uw Persoonsgegevens sturen naar info@hospicefdw.nl
Als u een verzoek doet zullen we allereerst beoordelen of we uw verzoek in behandeling kunnen
nemen. We kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we uw identiteit niet kunnen
vaststellen.
Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek
moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de
rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat uw inzageverzoek ook de
persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk
motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.
Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering of verzet. In dat geval heeft u ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Delen van Persoonsgegevens met derden:
Fondswerving deelt uw persoonsgegevens niet met derden. Wel delen we soms persoonsgegevens
binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze missie en /of te voldoen
aan een wettelijke verplichting. In sommige gevallen worden Persoonsgegevens gedeeld op basis van
uitdrukkelijke toestemming. Met bedrijven die uw Persoonsgegevens in onze opdracht verwerken en
die kwalificeren als verwerker in de zin van de AVG, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens . Hierbij moet u
denken aan Stichting Hospicezorg, accountant, een boekhoudpakket en de belastingdienst.
Fondswerving blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging Persoonsgegevens:
Fondswerving neemt de bescherming van uw gegevens zeer 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 zijn aanwijzingen
van misbruik, neem dan contact op met de Privacy consultant, via het e-mail adres
info@hospicefdw.nl

Wijzigingen Privacyverklaring:
Fondswerving behoudt zich het recht voor , indien dat nodig mocht zijn, wijzigingen aan te brengen in
deze privacy verklaring . Een update zal tijdig op onze website www.hospicefdw.nl worden
gepubliceerd.

