PRIVACY VERKLARING
Stichting Indische Ouderenraad Haarlem (SIOH).
Omdat in het InfoBulletin dan wel op onze SIOH-website van u foto’s kunnen worden geplaatst, dient SIOH na
invoering van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) op 25 mei 2018 hiervoor uw
toestemming te hebben verkregen. SIOH gaat er van uit dat haar huidige werkwijze m.b.t. persoonsgegevens
expliciet met uw goedkeuring plaatsvindt.
Mocht U evenwel een andere mening zijn toegedaan en wilt u geen foto’s in het InfoBulletin of op de
SIOH-website geplaatst zien, kunt u dat schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken via de contactgegevens in
het ‘Supplement Privacy verklaring’.
De SIOH verwerkt persoonsgegevens t.b.v. haar Donateurenbestand. In dit ‘Privacy verklaring’ informeren wij
u in het kort over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden en overige informatie die voor u
van belang kan zijn. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens.
De SIOH houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Waarvoor verwerkt de SIOH uw gegevens;
SIOH verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit
noodzakelijk is voor;
•
•
•
•

Bijhouden van het donateurenbestand
Financiële administratie o.a. de jaarlijkse donatie
Sturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen of informatie aan haar donateurs,
bij voorkeur per e-mail
Persoonsgegevens worden strikt gehouden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

Voor de bovenstaande doeleinden vraagt SIOH de volgende persoonsgegevens van u:
• NAW-gegevens aangevuld met telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en geboortedatum
• De SIOH beschikt alleen over de hier bovengenoemde gegevens van de personen (Donateurs), die
zichzelf als donateur heeft aangemeld en ingeschreven. Overige persoonsgegevens zijn bij ons niet
bekend.
Bewaartermijnen
De SIOH bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet.
De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.
Persoonsgegevens die in het kader van uw donateurschap aan SIOH zijn verstrekt, worden niet langer dan
12 maanden na afloop van uw donateurschap bewaard en daarna verwijderd en/of vernietigd.
Persoonsgegevens worden bewaard in een afsluitbare ruimte. Om misbruik te voorkomen en onbevoegde
toegang uit te sluiten zijn de donateurenbestanden opgeslagen middels een Excel bestand en in een Davilex
systeem en alleen toegankelijk voor het Dagelijks Bestuur.
Als Stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van ons Privacy beleid vragen heeft, kunt u contact opnemen met een van de leden van het
Dagelijks Bestuur. Wilt u zich afmelden als Donateur van de Stichting, moet u dit schriftelijk doen per brief en
richten aan de Secretaris van de Stichting Indische Ouderenraad Haarlem.
In het ‘Aanmeldingsformulier Donateur’ wordt impliciet door ondertekening verklaart dat hij/zij akkoord gaan
met doelstelling van de SIOH en de doeleinden ‘Privacy verklaring’.
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SUPPLEMENT Privacy Verklaring
SIOH heeft een statische website waarop de nodige stichtingsgegeven worden vermeld.
Deze website doet dienst als online visitekaartje en wordt slechts een paar keer per jaar aangepast.
Nu zal de impact voor ons, zoals door ons in eerste instantie onderzocht is geen directe grote gevolgen
hebben. Mogelijk wel het gebruik van Foto’s in het InfoBulletin en op onze website
Om niet al te diep erop in te gaan, beperken wij ons tot de regelgeving met betrekking tot de foto’s die
op de Kumpulans worden gemaakt.
Als de (huis)fotograaf een foto maakt zonder toestemming van de persoon loopt de fotograaf het
risico van grote financiële gevolgen, als de foto op het internet/facebook/Instagram etc. wordt
geplaatst. De achterliggende gedachte is dat de wetgever wil voorkomen dat de foto’s (misdaden,
wangedrag etc.) zomaar op de media wordt geplaatst en de gefotografeerde persoon niet beschermd is
en zodoende een claim kan indienen.
Wat betreft onze Kumpulans is het natuurlijk ondoenlijk om per individu schriftelijke toestemming te
vragen. Wij gaan ervan dat u er geen probleem van maakt dat foto’s kunnen worden gepubliceerd o.a.
in het InfoBulletin en op de website. Wilt u absoluut niet op de foto dan kunt u dat kenbaar maken aan
de fotograaf of een van de bestuursleden van het Dagelijks Bestuur.
De wet is op vrijdag 25 mei 2018 ingegaan en indien er van u na invoeringsdatum generlei foto’s mag
worden gepubliceerd, u dat persoonlijk bij de (huis)fotograaf ter plekke aangeeft en hij verplicht zich
daarna te handelen. Dan wel bij een van de leden van de het dagelijks bestuur. De gevolgen van de
nieuwe wetgeving kan/zal resulteren dat er helaas ook geen foto’s meer van onze Kumpulans op de
website zullen worden geplaatst en/of in het InfoBulletin.
Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief
SIOH biedt een nieuwsbrief aan waarmee onze donateurs geïnformeerd worden over nieuws en
activiteiten van onze stichting en aanverwante zaken. Dit gebeurt per Post en/of per e-mailadres.
De email-adressen worden uitsluitend en alleen gebruikt om de nieuwsbrieven, brieven en informatie
over de Kumpulans te versturen en zullen nooit aan derden worden verstrekt of gedeeld.
Zodra een donateur zich afmeldt, worden de gegevens van betrokkene direct verwijderd uit het
donateurenbestand.
Via de ledenadministratie van de Stichting kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in
te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
Eventuele vragen of opmerkingen over deze ‘Privacy verklaring’ kunnen worden gericht aan:
Bestuur Stichting Indische Ouderenraad Haarlem
Vilniusstraat 3
2034 EM Haarlem,
of per email: info@SIOH.nl
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