Privacyverklaring JWFonds Algemeen
Dit is de privacyverklaring van de st. Janice Walker Fonds Nederland, gevestigd te Apeldoorn. Met
deze privacyverklaring informeert de st. JWFonds haar betrokkenen en relaties hoe zij omgaat met
de bescherming van persoonsgegevens.

Contactgegevens
Het JWFonds kan bereikt worden via de volgende algemene kanalen: Website: www.jwfonds.nl. De
dtichting heeft het bestuurslid ‘secretariaat’ in de persoon van Marij Wools aangewezen als
verantwoordelijke voor de verwerking en bescherming van de persoonsgegevens. Zij is te bereiken
via info@jwfonds.nl.

Persoonlijke gegevens
De stichting verwerkt persoonlijke gegevens doordat er een aanvraag wordt gedaan en/of omdat
deze gegevens aan ons zijn verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt:
• Voor- en achternaam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Land
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• Geboortedatum
• Gegevens opgeslagen rond betalingsverkeer (bankrekeningnummer en tenaamstelling rekening)
• Curriculum Vitae
• Foto

Met welk doel wij persoonlijke gegevens verwerken
De stichting verwerkt persoonlijke gegevens voor de volgende doelen:
• Het in behandeling nemen van aanvragen ter ondersteuning
• Het incasseren van donaties
• Het uitkeren van donaties
• Het versturen van e-mailing en digitale nieuwsbrieven

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De stichting bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden voor de
persoonsgegevens gehanteerd, na voltooiing aanvraagprocedure en financiële/inhoudelijke
afronding
• NAW (naam, adres, woonplaats) 5 jaar,
• E-mailadres, 5 jaar,
• Telefoonnummer, 5 jaar,
• IBAN, 5 jaar,
• CV en foto, 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
De stichting verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de
verwezenlijking van onze doelstelling om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Tijdens projecten/activiteiten worden foto’s en geluidsopnames gemaakt die geplaatst kunnen
worden op de website, Soundcloud en/of Facebook. Deelnemers aan de activiteiten ondersteund
door de stichting kunnen daar bezwaar tegen maken bij de verantwoordelijken voor die uitvoering.

Cookies, of vergelijkbare technieken
De stichting gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Iedereen heeft het recht om persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast bestaat het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de stichting, en heb je het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een
verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens en/of overdracht daarvan,
en/of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens sturen naar hiervoor genoemd bestuurslid. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op het verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De stichting neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De persoonsgegevens staan in een excel-bestand op de desktop-computer van het
secretariaat. Deze heeft een verbinding voor internet en een antivirus-programma.
Een deel van dit bestand (geen bankgegevens) wordt gedeeld met de bestuursleden als dit ten
behoeve van de verwezenlijking van onze doelstelling nodig is.
In een bestand staat een releatielijst met naam, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en
instrument alleen voor de organisatie toegankelijke gedeelte van de dropbox. Dit gedeelte is alleen
toegankelijk met gebruikersnaam/wachtwoord.
Als het idee bestaat dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact met ons op via info@jwfonds.nl

Contact en klachten
Indien je ontevreden bent met de bescherming van jouw persoonsgegevens of de wijze waarop aan
deze privacyverklaring uitvoering wordt gegeven wordt het op prijs gesteld als je dit kenbaar maakt
aan de stichting. Als de afwikkeling van deze klacht niet naar wens is kan altijd contact opgenomen
worden met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

