Privacyverklaring Stichting Vrienden van de Stamceldonorbank
Inleiding
Stichting Vrienden van de Stamceldonorbank (hierna: ‘Stichting’, ‘De Stichting’ of ‘Wij’) is een
actief ondernemersnetwerk dat zich heeft verbonden aan een goed doel: het belangrijke werk
van Matchis. Dit doen wij door jaarlijks samen een aantal acties uit te voeren om geld binnen
te halen voor Matchis en door stamceldonoren te werven. Bij onze werkzaamheden
verwerken wij persoonsgegevens. Uiteraard respecteren wij de privacy van mensen die bij
onze Stichting betrokken zijn. Hieronder geven wij dan ook weer hoe wij omgaan met de
aanwezige persoonsgegevens.
1. Verantwoordelijke voor deze privacyverklaring
Op grond van de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) zijn wij verplicht om te vermelden wie voor de inhoud van deze
privacyverklaring verantwoordelijk is. De verantwoordelijke voor deze privacyverklaring is:
Matchis Nijmegen
t.a.v. Vrienden van de Stamceldonorbank
Geert Grooteplein zuid 10, (post 476)
6525GA Nijmegen
Mail: margot.vandenakker@matchis.nl
2. Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen beslissingen op basis van geautomatiseerde besluitvorming. Dit betekent
dat wij besluitvorming niet overlaten aan vooraf geprogrammeerde softwareprocessen. Wij
zorgen ervoor dat iedere beslissing over het verwerken van uw persoonsgegevens door een
persoon van onze Stichting plaatsvindt.
3. Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de doelstellingen van onze
Stichting te kunnen realiseren. U kunt hierbij denken aan:
- Bedrijfsnaam
- KvK-nummer
- Adres
- Postcode
- Woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Website
- IBAN voor donaties
Op onze website kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. In dit kader verwerken wij de
volgende gegevens:
- Naam (zowel voor- als achternaam)
- E-mailadres
- Onderwerp bericht
- Inhoud van het bericht.
Daarnaast organiseren wij jaarlijkse acties om meer zichtbaarheid voor onze Stichting te
genereren. In dit kader verwerken wij de volgende gegevens:

- Naam deelnemer activiteit,
- Eventuele gast deelnemer,
- Dieetwensen.
Van tijd tot tijd kunnen wij nog andere persoonsgegevens verwerken. Dit is afhankelijk van de
situatie.
4. Doeleinden verwerking van persoonsgegevens
Als Stichting zijn wij wettelijk verplicht om u te vertellen voor welke doeleinden wij uw
persoonsgegevens verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor volgende
doeleinden:
- Voor het organiseren van onze activiteiten en daarbij u op de hoogte te houden van
deze activiteiten. Dit valt onder marketing en communicatie.
- Ook verwerken wij uw persoonsgegevens voor het afhandelen van uw aanmelding, en
daarbij de financiële administratie. Dit valt onder uitvoering van de overeenkomst
tussen u en de Stichting.
- Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om te voldoen aan bepaalde
wettelijke plichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Dit valt onder naleving van wet- en
regelgeving.
- Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken in het belang van onze
Stichting. Hierbij kunt u denken aan het ambassadeurschap van onze Stichting,
uiteraard met uw toestemming. Dan hebben wij het gerechtvaardigd belang om de
naamsbekendheid van onze Stichting te vergroten, en daarmee het bestaansrecht te
benadrukken.
- Naast deze doeleinden, kunnen wij uw persoonsgegevens in de toekomst verwerken
voor aanverwante doeleinden als de privacywet hiervoor ruimte biedt. Wij zullen uw
persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken zonder voorafgaande
toestemming van uzelf.
5. Uw persoonsgegevens en derden
Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen onze Stichting. In beginsel delen wij uw
persoonsgegevens dan ook niet met derden. Hiervan kunnen wij als Stichting afwijken indien:
- wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens wel te delen. Hierbij kunt u
denken aan de Belastingdienst die de belastingen int en bevoegdheden heeft om de
boeken van organisaties in te zien;
- wij afhankelijk zijn van derde partijen bij de uitvoering van de tussen u en ons
gesloten overeenkomst. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de financiële
afhandeling van de betaling;
- wij een bevel van een bevoegd gezag ontvangen om uw persoonsgegevens in het
kader van onderzoek of opsporing over te dragen.
6. Uw persoonsgegevens in EER
Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER)
(Europese Unie en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). De EER is door de Europese
wetgever aangemerkt als veilig gebied voor gegevensverwerkingen. De server van onze
website is niet buiten de EER gevestigd. Ook doen wij wij geen zaken derde partijen die in
opdracht van onze Stichting persoonsgegevens verwerken.
7. Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Sommige gegevens
bewaren wij uiteraard langer dan andere gegevens. Zo bewaren wij de eenvoudige
communicatie via onze website korter dan de financiële gegevens. Op dit moment zijn wij
bezig met het in kaart brengen van de wettelijke bewaartermijnen die voor onze Stichting van
belang zijn.
8. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw
persoonsgegevens te waarborgen. Zo zorgen wij ervoor dat communicatie via een beveiligd
netwerk verloopt. Wij voeren periodieke controles uit om de eventuele gaten in de beveiliging
op te sporen en gerichte acties daartegen te nemen.
9. Uw rechten op grond van de AVG
Op grond van de AVG heeft u rechten die u kunt gebruiken. Zo heeft u het recht om te weten
welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Dit wordt het informatierecht genoemd. Dit
recht kunt u uitoefenen door ons te verzoeken inzage in uw gegevens te verkrijgen.
Daarnaast kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen als deze
gegevens geen doel meer dienen. Zijn de persoonsgegevens niet meer correct? Dan kunt u
ons verzoeken tot correctie van deze gegevens. Bent u van mening dat wij uw
persoonsgegevens niet meer mogen verwerken? Dan kunt u hiertegen bezwaar indienen en
tegelijk ons verzoeken om de verwerking te bevriezen. Bent u helemaal niet meer betrokken
bij onze Stichting? Dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens volledig uit ons bestand te
verwijderen en u te beroepen op uw ‘recht van vergetelheid’. Wenst u uw persoonsgegevens
mee te nemen? Dan kunt u zich beroepen op dataportabiliteit.
Wij nemen binnen maximaal 4 weken een beslissing op uw verzoek. Dit betekent niet dat wij
uw verzoek altijd kunnen honoreren. Wij wegen de betrokken belangen tegen elkaar af en
nemen op basis daarvan een gemotiveerde beslissing.
10. Bent u niet tevreden?
Bent u niet tevreden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Dan horen wij dit
graag direct, zodat wij gezamenlijk uit kunnen komen. Komen wij onverhoopt niet tot een
gezamenlijke beslissing, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dit kunt u doen door o.a. via de website https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
11. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Omdat de AVG niet concreet is over de vraag of onze Stichting verplicht is tot het aanstellen
van een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), hebben wij een FG pro deo
ingesteld. Dit betekent dat onze Stichting door een gekwalificeerde FG wordt bijgestaan op
het gebied van de AVG. Heeft u vragen over onze privacyverklaring? Dan kunt u contact
opnemen via onze contactgegevens zoals vermeld op de eerste pagina.
12. Slotbepalingen
De inhoud van deze privacyverklaring is met zorg samengesteld. De inhoud van deze
privacyverklaring kunnen wij te allen tijde aanpassen, afhankelijk van wet- en regelgeving en
andere relevante factoren. Wij raden u dan ook aan om onze website te raadplegen voor de
meest actuele versie van deze privacyverklaring.
Nijmegen, januari 2019

