Privacy reglement gegevens, Mei 2018
Stichting VAM
Wij volgen naar beste vermogen de Nederlandse en Europese richtlijnen.
Aan wie stellen we gegevens beschikbaar?
Niemand, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn of dit nodig is om (co-)financiering zichtbaar te
maken; in het laatste geval doen we dat alleen op verzoek/ na overleg.
Waar slaan we gegevens op?
Alleen in een spreadsheet op de PC van onze administrateur en bestuursleden en in een papieren
archief (offline) om te voldoen aan wettelijke voorschriften.
Wat bewaren / slaan we op?
Gegevens van onze bestuursleden en vrijwilligers:
Naam, geboorte datum, adres/ contact gegevens (KvK basis gegevens) en een samenvatting van hun
profiel/ CV.
Basis gegevens / profiel van onze bestuursleden worden gepubliceerd op de website en gemeld aan
bijv. de Kamer van Koophandel voor registratie; worden verder aan niemand beschikbaar gesteld,
tenzij wettelijk verplicht of na overleg.
Als u een donateur bent:
Uw volledige naam, geslacht (want we zijn een vrouwen organisatie) adres, email, rekening nummer,
voor hoelang u zich hebt gecommitteerd. Deze gegevens worden nergens gepubliceerd en zijn alleen
opgeslagen in een offline Excel-spreadsheet zodat we U bij langjarige bijdrage kunnen bereiken (en
bedanken).
Wanneer donateurs zich aanmelden, vragen we toestemming voor het opslaan van hun basis
gegevens.
Als u een donor/ bedrijf/ steunende organisatie bent:
organisatie naam, contact persoon, adres gegevens, aard van de gift.
Als U een donor bent publiceren we alleen na overleg of als dit een conditie is voor uw bijdrage/
conform de instructie die we krijgen in de overeenkomst. Hoe we dat doen is conform instructie of in
overleg met de contact persoon.
Als u een partner bent:
organisatie naam, contact persoon, adres gegevens, aard van de samenwerking.
Als U een partner bent publiceren we alleen in overleg en e.a. is onderdeel van de MoU of
vergelijkbaar document. Hoe we dat doen is in overleg met de contact persoon.
En verder:
Op dit moment hebben we geen list-server, reguliere nieuwsbrief o.i.d. Indien dat veranderd vragen
we uw toestemming uiteraard om u e.a. te sturen en registreren uw voorkeuren.
Als u wilt weten wat we hebben opgeslagen: stuur een email aan info@stichtingvam.nl en we zenden
u de info zsm. Indien U niet blij bent met de opgeslagen informatie wordt die binnen 78 uur
verwijderd.
We hebben een overeenkomst met Hostnet, onze provider, voor de bescherming en gebruik van
gegevens die voldoet aan de Europese richtlijnen.

