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1. Inleiding 
De Stichting Vrienden van de Rusthoekweide verwerkt persoonsgegevens van: 

-donateurs van de stichting 

-contactpersonen van sponsoren 

-contactpersonen van andere relaties 

-andere financiële contribuanten 

De stichting is verantwoordelijk voor het in stand houden van de doelstelling van de stichting t.w. het 

laten begrazen van een weide met minimaal twee Schotse Hooglanders. 

Daartoe dient de stichting te beschikken over voldoende financiële middelen en relaties die zich 

bezighouden met het verzorgen van deze dieren en het onderhouden van de infrastructuur van het 

weiland. 

De Stichting is ingevolge de Europese privacy wetgeving ( Algemene Verordening  

Gegevensbescherming, hierna AVG) gehouden de privacy bij het verwerken van persoonsgegevens te 

respecteren door zorgvuldig met deze gegevens om te gaan, deze rechtmatig te verwerken en 

adequaat te beveiligen. 

2. Doel 
Het doel van het privacy beleid is het bewerkstelligen dat: 

-de Stichting de privacy van personen waarvan gegevens worden verwerkt eerbiedigt en beschermt 

door zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en deze adequaat te beveiligen 

-de Stichting in staat is hierover verantwoording af te leggen. 

3. Verwerking van persoonsgegevens 
De stichting verwerkt persoonsgegevens. 

Het betreft de volgende verwerkingen. 



-het onderhouden van een fysiek en elektronisch bestand van donateurs, sponsoren en andere 

financiële contribuanten, als mede relaties die diensten verlenen aan de stichting  

-het bijhouden van de financiële administratie w.o. de bankadministratie 

-het verstrekken van informatie voor zover verplicht uit hoofde van wet- en regelgeving. 

Voor bovenstaande verwerkingen houdt de Stichting niet meer persoonsgegevens aan dan strikt 

noodzakelijk is. 

De Stichting gebruikt persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor zij verzameld 

zijn. 

De Stichting verwerkt en bewaart gegevens, met in achtneming van wettelijke bewaartermijnen niet 

langer dan nodig is. De Stichting draagt zorg voor tijdige vernietiging van gegevens die geen functie 

meer vervullen in de verwerking en bewaring. 

4. De persoonsgegevens 
De Stichting administreert de volgende (persoons)gegevens: 

-naam 

-adres 

-woonplaats 

-telefoonnummer 

-e-mail adres 

-bankrekeningnummer 

-financiële gegevens zoals toegezegd bedrag aan donatie of sponsoring of anderszins. 

5. De gegevens bescherming 
Om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of gebruik en om verlies van 

gegevens te voorkomen, treft de Stichting passende technische en organisatorische maatregelen. 

Dit betreft maatregelen omtrent: 

-de beveiliging van de toegang tot de PC/Laptop van de bestuursleden 

-de beveiliging van fysieke bestanden in afgesloten ruimte. 

De personen binnen de organisatie van de Stichting die gegevens verwerken en bewaren zijn de 

bestuursleden van de Stichting. 



6. Privacy management 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van dit privacy beleid en de AVG. 

Het bestuur kiest er voor geen Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen noch een aparte 

Privacy Officer. Dit gezien de omvang van de organisatie en de persoonsgegevens die worden 

verwerkt en bewaard. 

Het bestuur bepaalt of en wanneer er sprake is van een data lek en of dit gemeld moet worden aan 

de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien dit zo is, doet de secretaris binnen 72 uur na vaststelling van 

het lek melding, conform de procedure melden datalek.  

De secretaris treedt op als contactpersoon naar de Autoriteit Persoonsgegevens. 

7. Betrokkenen 
De Stichting is naar de betrokkenen van wie gegevens worden verwerkt en bewaard transparant in 

haar handelen en zal te allen tijde de betrokkenen inzage geven in de gegevens die verwerkt en 

bewaard worden wanneer betrokkenen hierom vragen. 

De Stichting publiceert ook een privacy verklaring op haar website waarin uitleg wordt gegeven over 

het privacy beleid van de Stichting en de rechten van betrokkenen. 

Klachten van betrokkenen worden behandeld in het bestuur en beantwoord binnen twee weken na 

ontvangst van de klacht. 

8. Evaluatie 
Eens per twee jaar evalueert het bestuur dit privacy beleid. 

9. Inwerkingtreding  
Dit privacy beleid is vastgesteld door het bestuur op 16 mei 2018 en treedt in werking per 25 mei 

2018. 

 

 


