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PRIVACYVERKLARING  

INLEIDING 

In deze verklaring wordt uitgelegd hoe de Stichting Wijks Omgevingsfonds (verder te noemen het 

Fonds) omgaat met persoonlijke gegevens die aan het Fonds worden verstrekt. Ook leggen we uit hoe 

we omgaan met cookies. 

Het Fonds respecteert ieders  persoonlijke levenssfeer. Persoonsgegevens worden daarom met de 

grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld, opgeslagen en beveiligd. We 

houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het Fonds heeft geen 

Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen graag met eventuele vragen. Hiervoor kan 

contact met ons worden opgenomen via de contactgegevens op onze website. 

PERSOONSGEGEVENS 

Een persoonsgegeven is informatie waarmee personen direct of in combinatie met elkaar kan worden 
herkend. Voorbeelden zijn: (achter)naam, adres en woonplaats. Wij slaan alleen die gegevens op die 
absoluut noodzakelijk zijn voor het laten functioneren van het Fonds.  

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens: 

• Personalia: voor- en achternaam; 

• Adresgegevens: adres, postcode en woonplaats; 

• Contactgegevens: (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres; 

• Financiële gegevens: bankrekeningnummer en tenaamstelling. 

Daarnaast bewaren we de mailberichten die naar ons worden gestuurd. 

Het Fonds verwerkt deze gegevens om: 

1. Aanvragen om bijdragen uit het Fonds te registreren, beoordelen en uit te keren; 
2. In contact te komen met aanvragers; 
3. Publiciteit te maken voor de activiteiten van het Fonds; 
4. Te voldoen aan de wettelijke eisen aangaande publicatie van activiteiten en financiële status; 
5. Betrokken partijen als subsidiegevers en de gemeente Wijk bij Duurstede op de hoogte te houden. 

Voor doelen 3, 4 en 5 worden uitsluitend geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens gebruikt. 

BEWAARTERMIJNEN 

Het Fonds bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig om het Fonds goed en zorgvuldig te laten 
werken. Zodra gegevens niet meer nodig zijn worden deze vernietigd. We hanteren hierbij de 
bewaartermijn van de Belastingdienst. Wettelijk is bepaald dat we onze administratie 7 jaar dienen te 
bewaren. 

VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN 

Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder voorafgaande toestemming. 
Uitzonderingen hierop zijn als wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn of als het noodzakelijk is in 
het kader van onze activiteiten, bijvoorbeeld het uitkeren van bijdragen. 
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COOKIEVERKLARING 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon 
worden geplaatst. Het Fonds maakt geen gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken, 
behalve indien die noodzakelijk zijn voor het goed laten functioneren van onze website (functionele 
cookies). 

BEVEILIGING 

Persoonsgegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd. Wij hebben de nodige 
maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of 
door onbevoegden worden ingezien. 

JOUW RECHTEN 

Iedereen die aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kan ons een verzoek toesturen om deze 

gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Deze verzoeken kunnen worden 

ingediend door contact met ons op te nemen via de contactgegevens op onze website. 

Heb je een klacht met betrekking tot hoe het Fonds met persoonsgegevens om gaat? Dan bestaat het 
recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

VRAGEN EN CONTACT 

Bij vragen kan contact met ons worden opgenomen via de contactgegevens op onze website, of via 
een brief aan het secretariaat; de adresgegevens staan op de website. 

WIJZIGINGEN 

Het Fonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het is aan 
te raden deze verklaring met regelmaat te lezen. De meest recente versie staat altijd op de website.  
  

 


