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Stichting Veluwefonds houdt ten behoeve van haar werkprocessen persoonsgegevens van haar
relaties bij. Wij doen dat met grote zorgvuldigheid en in overeenstemming met de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG). Onze werkwijze hebben wij vastgelegd in ons
privacybeleid zoals hieronder weergegeven.
Grondslag voor gegevensverwerking
Stichting Veluwefonds verwerkt algemene persoonsgegevens ten behoeve van
− Donateursadministratie;
− Verzending van nieuwsbrieven;
− Uitvoering van overeengekomen projectactiviteiten.
Gegevensverwerking
Om de privacy van onze relaties te beschermen leggen wij vast dat wij:
− Onze relaties altijd om instemming vragen voor de verwerking van hun persoonsgegevens,
deze instemming wordt bij de gegevens vastgelegd;
− De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (naam, postadres, e-mailadres,
telefoonnummer en voor donateurs ook het IBAN);
− Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
− Onze e-mail nieuwsbrieven anoniem (bcc) zullen verzenden;
− Uw persoonsgegevens niet langer zullen bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van
de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt;
− Registreren wanneer en voor welk doel wij uw gegevens hebben gebruikt.
Gegevens inzien, wijzigen, of verwijderen
Wij stellen de door ons geregistreerde relaties in staat
− hun persoonsgegevens in te zien, aan te passen, of uit ons bestand te verwijderen,
− aan te geven of zij onze nieuwsbrief willen ontvangen,
− aan te geven of zij voor activiteiten van Veluwefonds uitgenodigd willen worden,
− op reguliere wijze hun donateurschap te beëindigen.
Informatiebeveiliging
Voor de verwerking van persoonsgegevens gegevens heeft het Veluwefonds
verwerkersovereenkomsten gesloten met Citaat en GAW In deze overeenkomsten is de
vertrouwelijkheid van de door ons geregistreerde persoonsgegevens gewaarborgd. In de
geautomatiseerde systemen is geborgd dat deze persoonsgegevens slechts door de betrokkene zelf
en door onze gemachtigde kunnen worden ingezien of gewijzigd.
Daarbij nemen wij de volgende beveiligingsmaatregelen in acht:
Technische beveiligingsmaatregelen
− Up to date virusscan
− Unieke inlogcode en wachtwoord (regelmatig aanpassen)
− Geen onbeveiligde externe harde schijven
− Geen onbeveiligde back-ups maken
− Geen documenten op privé laptop op slaan

Organisatorische beveiligingsmaatregelen
− Laptop niet onbemand achterlaten
− Laptop nooit achterlaten in de auto
− Oude documenten op juiste manier vernietigen
− Zorgvuldig gebruikt van USB-sticks
Handelswijze bij beveiligingsincident
Bij vermoeden van een beveiligingsincident wordt dit vermoeden gemeld bij Marian Teer
(mteer@woonstede.nl tel. 0318 695 630), de verantwoordelijke bestuurder Veluwefonds.

