Stichting tot behoud van Groninger Stoomwerktuigen.
Privacy verklaring
Stichting tot behoud Groninger Stoomwerktuigen, hierna te noemen "de Stichting", gevestigd
met als postadres; St.Vitusholt 97,9674 AH te Winschoten, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevenszeals in deze privacyverklaring is weergegeven. E-maiIs
zullen worden verstuurd onder BCC, zodat anderen geen bestanden kunnen kopiëren.

Contactgegevens;
http://www.stoom-groningen.nl
St.Vitusholt 97
9674 AH Winschoten
Tel. 0597-423534

Persoonsgegevens die wij verwerken;
De Stichting verwerkt uw persoonsgegevenszoals u deze zelf aan ons he eft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;
N.A.W.-, tel- en emailgegevens bestuursleden
N.A.W.-, tel- en emailgegevens vrijwilligers
N.A.W.-, en emailgegevens donateurs
Contactgegevens collega musea
Contactgegevens leveranciers
Contactgegevens Subsidienten

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken;
Het afhandelen van de beta ling van de begunstigers.
Verzenden van ons informatiebulletin en overige correspondentie.
U te kunnen bellen of e-mallen betreffende informatie over de Stichting.
Om afspraken te maken voor het bijwonen van draaidagen e.d.
Het doen van bestellingen.
Aanvragen van subsidies.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard;
De Stichting bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van uw persoonsgegevens;
De adresgegevense.d. van de vrijwilligers en begunstigers worden zolang bewaard
als de vrijwilligers en begunstigers verbonden zijn aan de Stichting.

Delen van persoonsgegevens

met derden;

gee" gegevens aan derden, tenzij in die gevallen waarbij de Stichting dit

De Stichting verstrekt
wettelijk verplicht is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken;
De Stichting gebruikt geen cookies ofvergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting
en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waar wij over
beschikken in een computerbestand,

naar u of een andere door u genoemde organisatie te

sturen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van
uw identiteitsbewijs
paspoortnummer

met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw gegevens (foto,
en Burgerservicenummer)

onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 we ken, op uw verzoek.
De Stichting wi! u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid
bij de nationale toezichthouder,

heeft om een klacht in te dienen

de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via;

https:Uautoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij uw 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. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met het secretariaat.
Deze privacyverklaring

is opgesteld op 1 juni 2019.

Namens het bestuur;
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