Privacyverklaring Stichting Maret
In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens Stichting Maret (hierna genoemd: de stichting) verwerkt en waarom dit gebeurt. Het privacybeleid van de stichting is van toepassing op alle
persoonsgegevens die de stichting verwerkt van haar donateurs en andere geïnteresseerden.
Als u donateur wordt van de stichting, een gift doet of om een andere reden persoonsgegevens verstrekt aan de stichting, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit
privacybeleid te verwerken.
1. Verantwoordelijke
 Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting Maret, Beyenlaan 12, 3446 HK Woerden
E-mail: info@stichtingmaret.nl
Kamer van Koophandel: 75390345
2. Persoonsgegevens
 Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over een natuurlijk persoon. Wanneer deze
gegevens of een combinatie ervan naar een natuurlijk persoon kunnen worden herleid, spreken we over persoonsgegevens. De persoonsgegevens die de stichting verwerkt, zijn:
- voor- en achternaam;
- adresgegevens;
- geslacht;
- geboortedatum;
- telefoonnummer;
- e-mailadres;
- bankrekeningnummer (IBAN) en betaalgegevens.
3. Met welk doel verwerkt de stichting persoonsgegevens?
 Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van ontvangen donaties en giften, af te wikkelen.
 Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het
donateurschap, de ontvangsten van giften en de eventuele opzegging daarvan, de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie. Ook worden deze gegevens gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie met betrekking tot de door de stichting georganiseerde evenementen en activiteiten. Uitsluitend als u daarvoor toestemming heeft gegeven, gebruikt de stichting uw naam
en e-mailadres om u de digitale nieuwsbrief met informatie over evenementen, activiteiten,
diensten, projecten en andere informatie van de stichting toe te sturen. Afmelding voor deze
diensten is altijd mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing of het sturen van een afmeldbericht naar info@stichtingmaret.nl.
4. Bewaartermijn
 De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waarvoor deze worden
gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens, zoals naam en adres van donateurs en andere giftgevers, op grond van wettelijke voorschriften verplicht zeven jaar worden bewaard.
Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.
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5. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
 De stichting geeft nooit gegevens aan externe instanties en/of personen. Wel is het mogelijk

dat bepaalde gegevens aan de Belastingdienst of een andere overheidsdienst worden
verstrekt op grond van een wettelijke plicht.


De stichting schakelt geen externe partijen in voor het verwerken van de aan de stichting
verstrekte gegevens.

6. Beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens
 Tot bescherming van uw persoonsgegevens heeft de stichting passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen
ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of
beschadiging.
 Toegang tot persoonsgegevens hebben alleen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de stichting.
7. Recht op inzage, correctie en wissen
 Via info@stichtingmaret.nl of het adres dat wordt genoemd in artikel 1 van deze verklaring,
kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen
of te verwijderen. U wordt binnen een maand na ontvangst van uw verzoek geïnformeerd
over het gevolg dat aan uw verzoek is gegeven.
 Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de stichting, via
info@stichtingmaret.nl of het adres dat wordt genoemd in artikel 1 van deze verklaring. De
stichting zal het bezwaar binnen een maand in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is
de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Als dat laatste het geval is, zal de stichting u
hiervan op de hoogte brengen.
8. Klachtrecht
 Als u klachten heeft over de wijze waarop de stichting uw persoonsgegevens verwerkt of uw
verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met het bestuur (via het adres dat wordt genoemd in artikel 1 van deze verklaring).
 U krijgt schriftelijk bericht over het resultaat van het ingediende verzoek of de ingediende
klacht.
 Als de stichting het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert, kunt u desgewenst een klacht inzake het geschil met de stichting richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens:
Autoriteit Persoonsgegevens
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
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