Privacyreglement AVG Stichting Jacob Spin
De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de eisen die de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679, hierna AVG) en eventuele
andere wet- en regelgeving daaraan stelt. In deze Privacyverklaring wordt in detail uiteengezet hoe de
Stichting Jacob Spin met uw persoonsgegevens omgaat en hoe wij deze registreren en verwerken.
Organisatiegegevens:
Stichting Jacob Spin, Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Postadres: Zuidvliet 113B, 3141 SX Maassluis,
Telefoon: 010-5925437
Kamer van Koophandel nummer 585.82.436.
Het fiscale nummer van de stichting is 8530.98.736.
De bankgegevens van de Stichting Jacob Spin:
Triodosbank gevestigd te Zeist.
Rekeningnummer: 19.77.06.037
IBAN nummer: NL26TRIO0197706037
BIC nummer: TRIONL2U
Email: info@jacobspin.nl
Website: https://www.jacobspin.nl/
Facebook: http://www.facebook.com/Jacobspin-scheepstekenaar-236047563195843/
1. De AVG-privacy rechten
U kunt bij ons uw rechten in het kader van de AVG laten gelden. Wij hebben hiervoor ook een
procedure vastgesteld. U benaderd ons via emailadres (info@jacobspin.nl) waarna wij u een formulier
zullen toesturen per post aan uw huisadres. Dit formulier dient u te ondertekenen en een kopie van uw
ID-bewijs of paspoort toe te voegen, zodat wij ook kunnen verifiëren dat u de juiste persoon bent waar
het over gaat. Uw BSN hebben wij hiervoor niet nodig. Het is in het belang van uw recht dat alles
hierover goed wordt geregistreerd.
Welke rechten bestaan er onder de AVG voor persoonsgegevens?
- Het recht op dataportibiliteit (overdraagbaarheid van persoonsgegevens);
Het gaat hier alleen om digitale gegevens, die wij met uw toestemming verwerken.
U kunt ons vragen om uw gegevens digitaal aan te leveren bij een andere organisatie.
-

Het recht op vergetelheid Het recht om "vergeten" te worden.
Dit recht houdt in, dat wij in een aantal gevallen uw persoonsgegevens moeten wissen als u
ons hierom verzoekt.
Wanneer geldt het recht op vergetelheid ?
Niet meer nodig.
De organisatie heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor de
organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
Intrekken toestemming
U heeft ons eerder toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van uw
gegevens, maar trekt deze toestemming nu in volgens bovengenoemde procedure.

Bezwaar
Dit heeft te maken met direct marketing, hetgeen voor onze organisatie niet van toepassing is.
Onrechtmatige verwerking
De organisatie verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen
wettelijke grondslag is voor de verwerking, hetgeen voor onze stichting niet van toepassing is.
Wettelijk bepaalde bewaartermijn
De organisatie is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.
Wanneer geldt het recht op vergetelheid niet?
De organisatie verwerkt de gegevens om een vastgelegde taak van algemeen belang uit te
oefenen;
De organisatie moet de gegevens in het algemeen belang archiveren.
-

Het recht op inzage. Dat is uw recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te
zien.

-

Recht op rectificatie en aanvulling.
Het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wijzigen.
Deze geeft u het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of om
persoonsgegevens aan te vullen.

-

Het recht op beperking van de verwerking.
Het recht om minder gegevens te laten verwerken. Dit recht geldt in situaties die voldoen aan
de volgende criteria:
Gegevens zijn mogelijk onjuist
Geeft u aan dat wij onjuiste persoonsgegevens gebruiken? Dan mogen wij deze gegevens niet
gebruiken zolang wij nog niet gecontroleerd hebben of de gegevens wel kloppen.
De verwerking is onrechtmatig
Wij mogen bepaalde gegevens niet verwerken, maar u wil niet dat wij uw gegevens wissen.
Bijvoorbeeld omdat u de gegevens later nog wil opvragen.
Gegevens zijn niet meer nodig
Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor wij ze hebben
verzameld. Maar u heeft de persoonsgegevens nog wel nodig voor een rechtsvordering.
Bijvoorbeeld een juridische procedure waarbij u betrokken bent.
Betrokkene maakt bezwaar
Maakt u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens? Dan moeten wij stoppen
met deze gegevens te verwerken. Tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de
verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van u. Zo
lang nog niet duidelijk is of onze gronden zwaarder wegen, mogen wij uw gegevens niet
verwerken.

-

Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering oftewel.
Omdat wij altijd persoonlijke besluiten nemen binnen onze stichting, is dit voor ons niet van
toepassing.

-

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Maakt u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens? Dan moeten wij stoppen
met deze gegevens te verwerken. Tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de
verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van u. Zo
lang nog niet duidelijk is of onze gronden zwaarder wegen, mogen wij uw gegevens niet
verwerken.
-

Ten slotte heeft u recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.
Vandaar dat wij als organisatie zo duidelijk mogelijk proberen te omschrijven in deze
privacyverklaring waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben, wat we hiermee doen, wat
we registreren en wie er toegang hebben tot deze gegevens en hoe deze beveiligd worden.

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
-

Wij verwerken uw gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:
Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze hulpverlening
Wij hebben toestemming van u gekregen om ze te verwerken, middels uw aanmelding
Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens
U heeft de persoonsgegevens aan ons bekend gemaakt zonder dat u daartoe verplicht was.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij en wat registreren wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam;
Adres: straat, postcode en woonplaats;
Telefoonnummer;
Emailadres.
4. Een organisatie moet een wettelijke grondslag hebben om uw gegevens te mogen verwerken.
Wij baseren ons op de volgende wettelijke grondslag:
Toestemming van de betrokken persoon en het Algemeen Belang.
5. Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens welke niet onder lid 3 vallen worden door de stichting niet vastgelegd.
6. Verwerken van bijzondere persoonsgegevens
Niet van toepassing, omdat deze gegevens niet door ons worden vastgelegd.
7. Wat kunnen wij voor u betekenen, indien u ons geen persoonlijke gegevens verschaft?
U heeft geen wettelijke plicht om uw persoonsgegevens met ons te delen. Wij kunnen u echter niet
helpen, als we geen juiste persoonsgegevens van u ontvangen.
8. Samenwerking met derden
In het kader van de AVG zijn wij verwerkingsverantwoordelijke en ook verwerker.
Wij werken ook met andere verwerkers omdat uw gegevens via een beveiligde verbinding
opslaan in de cloud.
9. Registratie als vrijwilliger
Als u zich opgeeft als vrijwilliger geeft u ons schriftelijke toestemming om uw persoonsgegevens te
gebruiken. Voor vrijwilligers leggen wij alleen gegevens vast als genoemd in lid. 3
10. Website en cookies
Wij verwerken op onze website geen cookies.

11. Facebook
De inhoud van sommige pagina's binnen Facebook en de website van Stichting Jacob Spin, kan worden
gedeeld via de Sociale Media. Bij het delen slaan Facebook cookies op in uw computer. Genoemde
organisatie kan in dit geval persoonsgegevens van u verwerken. Om na te gaan wat deze organisatie
met de gegevens kan doen, kunnen u de privacy verklaringen van Facebook raadplegen. Stichting Jacob
Spin heeft hier geen invloed op en draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
12. Bewaartermijnen
Zolang uw gegevens noodzakelijk zijn voor ons onderzoek, worden deze bewaard. Wanneer dit niet
meer nodig is, bewaren we deze gegevens maximaal 4 jaar.
13. Klachten
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan horen wij dat zeker graag en
zullen proberen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen.
U heeft altijd het recht om een gemotiveerde klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, u
kunt dat doen via hun website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelfdoen/privacyrechten/privacyklacht-indienen
Dit privacy document is bijgewerkt op 25 mei 2018.

