PRIVACYVERKLARING
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle
organisaties die met persoonsgegevens werken. De privacy voor personen zijn met deze wetgeving
versterkt en uitgebreid en de verantwoordingsplicht voor organisaties is hiermee verzwaard. De
Stichting “Wij vakantie…..Zij ook”, hierna te noemen de Stichting, heeft met het oog op deze
Europese wetgeving een privacyverklaring opgesteld.
De Stichting, gevestigd in de gemeente Wijchen, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens.
De secretaris is in deze de contactpersoon van de Stichting.
Vragen, verzoeken of opmerkingen over deze verklaring en/of het privacybeleid kunnen worden
gericht aan het bestuur van de Stichting, bereikbaar per mail via het email-adres van de secretaris
van de Stichting (gowi.beijer@gmail.com) .
Persoonsgegevens die de Stichting verwerkt.
De Stichting verwerkt de persoonsgegevens zoals deze aan haar zijn verstrekt of worden verstrekt in
het kader van de beoordeling van verzoeken voor vakantie-voorzieningen aan tot de doelgroep
behorende gehandicapten.
Onderstaand een overzicht van de persoonsgegevens welke (kunnen) worden verwerkt:
- Voor- en achternaam, voorletters van de aanvrager c.q. de persoon waarvoor de voorziening
bestemd is.
- Geboortedatum van de persoon waarvoor de voorziening bestemd is.
- Adresgegevens van deze persoon.
- Telefoonnummer van deze persoon c.q. van de aanvrager.
- E-mailadres van deze persoon c.q. van de aanvrager.
- Gezinssamenstelling van de persoon waarop de aanvraag betrekking heeft.
- Aard van de lichamelijke c.q. verstandelijk beperking(en) van de persoon waarop de aanvraag
betrekking heeft.
- Naam van de huisarts van de betreffende persoon.
- Bankrekeningnummer van de betreffende persoon c.q. van de aanvrager.
De Stichting verwerkt de persoonsgegevens met het volgende doel en grondslag.
* voor het behandelen en beoordelen van een ingediende aanvraag in relatie tot de criteria op basis
waarvan een voorziening kan worden toegekend;
* voor het vastleggen door de contactpersonen van de toegekende vakanties met de bijdragen;
* voor het toezenden aan de penningmeester van opdrachten tot betaling aan aanvragers, onder
vermelding van naam, adres, bankrekeningnummer en toegekend bedrag
* voor intern gebruik i.v.m. de financiële- en administratieve afwikkeling van de aanvragen en de

verantwoording in de boekhouding van de Stichting;
* voor het vastleggen in een overzicht t.b.v. het bestuur van de Stichting van de in een enig jaar aan
aanvragers toegekende bijdragen.

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op één van de grondslagen die wettelijk zijn
bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en wel op de verleende toestemming
van de aanvrager.
De Stichting beschikt zelf niet over computersystemen of programma’s.
Voor de hiervoor omschreven verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van de computers
van de contactpersonen, de penningmeester en de secretaris en van de volgende programmatuur:
* tekstverwerker
* spreadsheet
* e-mail
De betreffende personen zijn verplicht er zorg voor te dragen dat de bij hen in gebruik zijnde
computers zijn beschermd tegen virussen en hacken.
Website.
De Stichting maakt gebruik van een website en ziet erop toe dat deze website voldoet aan
veiligheidseisen. Onderhavige privacyverklaring wordt geplaatst op deze website.
Bewaartermijn.
De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het realiseren van de
doelen waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld en nodig zijn voor de in-en externe
verantwoording en controle.
Het bestuur zal bepalen welke bewaartermijnen ter zake van toepassing zijn. Het bestuur ziet erop
toe dat na afloop van de gestelde bewaartermijnen de betreffende gegevens verantwoord worden
vernietigd.
Wijzigingen in het privacy beleid van de Stichting.
Wijzigingen in het privacy beleid en van de hiervoor omschreven procedures kunnen alleen worden
doorgevoerd na goedkeuring door het bestuur van de Stichting.
Delen van persoonsgegevens met de leden van het Stichtingsbestuur.
Voor interne informatie verzenden de twee aangestelde contactpersonen betaalinformatie aan de
penningmeester en jaaroverzichten aan het bestuur, welke worden toegelicht in de
bestuursvergadering.
Delen van persoonsgegevens met derden.
Het bestuur van de Stichting verstrekt de persoonsgegevens niet aan derden.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Iedere aanvrager wordt toestemming gevraagd voor het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens,
zulks onder vermelding van het doel.
Iedere aanvrager heeft het recht om de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens in te zien, te

corrigeren of te doen verwijderen, evenals het recht om de verleende toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de verstrekte
persoonsgegevens.
Een verzoek tot inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens of een verzoek tot
intrekking van de toestemming of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van de
persoonsgegevens kan worden gestuurd naar de secretaris van de Stichting.

Indienen van een klacht.
In voorkomende situaties wijst de Stichting aanvragers op de mogelijkheid van het indienen van een
klacht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Beveiliging van de persoonsgegevens.
De Stichting neemt de bescherming van de persoonsgegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als een aanvrager het idee heeft dat de persoonsgegevens
niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, kan hij/zij contact opnemen met het
bestuur van de Stichting, zulks via de secretaris.
Inbreuk op de beveiliging van persoonlijke informatie (datalekken).
In het geval dat persoonlijke informatie in gevaar wordt gebracht als gevolg van een inbreuk op de
beveiliging, zal het bestuur, ingeval er sprake is van een hoog risico voor de betrokkenen,
onmiddellijk die personen op de hoogte (laten) brengen van wie de persoonlijke informatie is
aangetast.
Tevens zal het bestuur de Autoriteit Persoonsgegevens onmiddellijk op de hoogte stellen van
datalekken, met uitzondering van die gevallen waarin het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een risico
inhoudt voor de rechten en vrijheiden van betrokken personen.
De datalekken worden gedocumenteerd in een datalekkenoverzicht.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting “Wij vakantie….Zij ook”
d.d. 13 december 2018.
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