Privacyverklaring Stichting KIST
In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van
persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw
rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang
uw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website bezoekt,
een bestelling voor onze producten plaatst of zich inschrijft voor onze nieuwsbrief. Deze privacyverklaring
is eveneens geldig voor onze schatkistbewaarders.
Onze gegevens
Stichting KIST
Tetburgstraat 1
1901HR Castricum
E-mail: info@stichtingkist.nl
T: 06-55790829 (Ilja Beudel - voorzitter)
KvK: 61262072|RSIN 854275009
IBAN: NL61RABO0190571268
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect
identificeerbaar bent.
Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden,
etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Stichting KIST verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.
Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding
of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het
afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.
Doeleinden
Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden:

om nieuwsbrieven te versturen als u daar toestemming voor heeft gegeven

om contact met u op te nemen in verband met uw bestelling van onze producten

om contact met u op te nemen wanneer u een projectaanvraag bij ons wilt doen

Indien u schatkistbewaarder bent: om contact met u op te nemen over uw donatie.
Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.
Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, klachten in
behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden.
Wij stellen geen profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen
voor u kunnen hebben.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken voor bovengenoemde doeleinden de volgende persoonsgegevens:
 Voor- en achternaam
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Bankrekeningnummer (alleen voor schatkistbewaarders).
Beheren van de persoonsgegevens
De secretaris van de Stichting beheert de persoonsgegevens. Bestuursleden die gegevens nodig hebben voor
hun werkzaamheden kunnen deze opvragen bij de secretaris; gegevens uit het voorvorige jaar worden door
allen, met uitzondering van de secretaris, gewist.
Verzending van mailings naar grotere groepen wordt gedaan middels “BCC”. Ontvangers wordt altijd de
mogelijkheid geboden om zich af te melden voor onze mailings en nieuwsbrieven.
Ons administratiekantoor bewaart conform de wettelijke termijn (7 jaar) de financiële administratie.
Uw rechten
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar
secretaris@stichtingkist.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Zijn uw persoonsgegevens onjuist,
onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie
van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken en het recht om toestemming die u heeft
gegeven in te trekken. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw
persoonsgegevens. Stuur uw verzoek naar secretaris@stichtingkist.nl.
Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw
persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle
mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken.
Bewaring persoonsgegevens
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering
van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan
worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

