Algemene Verordering Gegevensbescherming
I.

Privacy Statement Stichting Kinderen van het 18e Squadron NEI

Het Bestuur vindt privacy ongelooflijk belangrijk. Wij vinden dat er op uiterst zorgvuldige wijze moet
worden omgegaan met de persoonsgegevens van allen die zich verbonden voelen met de
doelstelling van de Stichting. We willen dat iedereen zich veilig voelt en niet bang is dat gegevens in
verkeerde handen belanden.
-

We vragen of slaan niet meer gegevens op dan we strict nodig hebben voor onze
doelstelling. We verwijzen hiervoor naar onze statuten en de website.
We delen geen persoonsgegevens met derden.
We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor de Stichting is opgericht.
Wij slaan de gegevens veilig op en zorgen er voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot
de gegevens.
Betrokkenen hebben recht op correctie en verwijdering. Tevens is er recht op een klacht.

In het document Beheer persoonsgegevens wordt de behandeling, het opslaan en beveiliging van de
persoonsgegevens beschreven.
II.

Beheer en Verwerking Persoonsgegevens Stichting Kinderen van het 18e Squadron NEI

Het bestuur wil graag op integere wijze uitvoering geven aan haar activiteiten. Daartoe zijn er
afspraken gemaakt voor het registreren, het opslaan van de NAW gegevens ( documenten) en het
schonen van deze documenten. Tevens zijn er afspraken over aanpassingen van de Nieuwsbrief.
Het bestuur heeft de verantwoordingsplicht ten aanzien van het beheer van de persoonsgegevens.
Zij kan aantonen hoe de informatie verwerkt wordt en met wat voor doelen. Het betreft NAW
gegevens voor de uitnodigingen voor de jaarlijkse reunie, bijeenkomsten, nieuwbrieven,
donatieverzoeken en informatie over gerelateerde zaken aan het 18e sqn NEI De gegevens worden
ook gebruikt voor historisch onderzoek, statistische doeleinden en archivering.
De NAW gegevens worden opgenomen in een zgn. “moederbestand” of wel een register welke
beheerd wordt door de penningmeester van de Stichting. Het bestuur beslist gezamenlijk hoe lang de
NAW gegevens worden bewaard, voor het eventueel benaderen van voor bijzondere bijeenkomsten
zoals de reunie. Indien betrokkene bezwaar maakt, zal de penningmeester de persoonlijke gegevens
binnen een maand verwijderen. De gegevens zijn in kaart gebracht ( naam huis en mailadres,
nationaliteit en relatie tot het 18e sqn NEI en worden niet met derden gedeeld. De penningmeester
en de secretaris houden dit bestand bij.
De gegevens worden veilig opgeslagen. Bij een datalek worden er correctieve en preventieve
maatregelen genomen. De penningmeester meldt voor zover noodzakelijk het datalek aan de
Autoriteit Persoonsgegevens.
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De penningmeester beheert de financiele administratie van de inkomsten en uitgaven van de
Stichting. De penningmeester en de voorzitter van de Stichting hebben beiden toegang tot de
bankrekening.
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