PRIVACY-BELEID Stichting Regionale Archeologie Baduhenna (SRAB) te Heiloo
– toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) –

Stichting Regionale Archeologie Baduhenna (hierna: BADUHENNA) beschikt over en werkt met persoonsgegevens.
Hier geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door BADUHENNA
met het oog op de bescherming van uw privacy.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u – en uw persoonlijke situatie - zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd.
Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan/ kunnen worden, spreken we over
persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres in combinatie met uw e-mailadres. Ook bijvoorbeeld uw voornaam samen
met uw geboortedatum.
Ook foto’s en video’s met uw beeltenis worden gezien als persoonsgegevens. Het gaat om vertrouwelijke informatie die
u aan ons heeft verstrekt. Voor portretterende opnamen zal nadrukkelijk toestemming worden gevraagd voor het
gebruik, anders is het voor foto’s of video-opnamen gemaakt voor journalistieke doeleinden.
Wanneer wij die persoonsgegevens bewaren en gebruiken, moeten we daar zorgvuldig in handelen. Dit laatste speelt
in het bijzonder omdat gegevens ook elektronisch worden opgeslagen en zeer makkelijk zijn te copieren en verspreid
kunnen worden.

Van wie verwerkt BADUHENNA persoonsgegevens?
BADUHENNA beheert en werkt met persoonsgegevens van al diegenen waarmee de Stichting direct of indirect een
relatie heeft, wil krijgen of heeft gehad. Doorgaans gaat het om en specifieke functionele relatie. Dat zijn gegevens van
(groepen) donateurs, vrijwilligers, jeugdleden en abonnees van de nieuwsbrief. Ook is er een registratie van individuele
(rechts-) personen waarmee we een overeenkomst afsluiten bijvoorbeeld ten behoeve van een schenking of een
bruikleenovereenkomst. Het gaat aldus om gescheiden functionele registratie van relaties.

Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens?
Binnen de Stichting is het bestuur van BADUHENNA verantwoordelijk voor de persoonsgegevens; met name de
beheerder en de verwerker. Één verantwoordelijke zorgt voor het beheer van de persoonsgegevens – dat wil zeggen
het bijhouden en beheren van de registratie (-lijsten/ bestanden). De bewerker maakt gebruikt van deze lijsten in
overeenstemming met de functionele relatie – bv. voor correspondentie of het verzorgen van een mailing. Beheerder
en verwerker waken samen over de privacy en het correcte gebruik van de informatiebestanden met
persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt BADUHENNA persoonsgegevens?
Als u een functionele relatie aangaat met BADUHENNA, vragen we om persoonsgegevens. Met behulp van uw
gegevens kunnen we u op de juiste wijze opnemen in onze informatiebestanden.
Als u donateur van BADUHENNA bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij verwerken uw naam en (email)adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te houden en u te informeren over aan het donateurschap
gerelateerde zaken. U krijgt tegelijkertijd een abonnement op de digitale nieuwsbrief (zie aldaar). Wanneer u aangeeft
uw donateurschap te willen beëindigen worden uw desbetreffende gegevens verwijderd.

Als vrijwilliger (bestuurslid of lid van een werkgroep) willen we uw gegevens verwerken bij allerhande zaken met
betrekking tot activiteiten van BADUHENNA. Bij de beëindiging van uw contact met BADUHENNA wordt u gevraagd of
wij de gegevens zullen aanpassen of verwijderen.
Jeugdleden worden geregistreerd om informatie te geven over de activiteiten die speciaal voor de jeugdgroep worden
georganiseerd. Bij beëindiging van het jeugdlidmaatschap wordt gevraagd of de gegevens moeten worden
aangepast of verwijderd.
Als abonnee van de nieuwsbrief worden de gegevens die u versterkt uitsluitend digitaal opgeslagen in de mailapplicatie die wij gebruiken vanuit onze website (anno 2018 is dat MailPoet binnen WordPress). Wilt u niet langer
benaderd worden? Dan kunt u dit aangeven door onderaan de nieuwsbrief (mail) op ‘uitschrijven’ te klikken.
Als u als rechtspersoon een overeenkomst met ons sluit komen uw gegevens terecht in een document waarin al onze
overeenkomsten staan geregistreerd. De gegevens zullen zolang bewaard worden als wettelijk geregeld is of is
overeengekomen.

Verwerkt BADUHENNA ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische
gegevens of gegevens betreffende ras.
Baduhenna verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming
of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze
dienstverlening.
BADUHENNA – in de persoon van de ‘beheerder’ - controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden
opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door de organisatie.

Hoe gaat BADUHENNA met persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal functioneel gebruik
binnen de stichting. Dat wil zeggen, voor het functionele doel waarvoor zij zijn verstrekt, worden zij ook verwerkt; niet
anders of meer dan dat. Mocht blijken dat uw gegevens wel staan geregistreerd, maar niet of nauwelijks nog worden
gebruikt, dan wordt u daarover – indien nodig – benaderd, of uw registratie wordt door ons verwijderd (het z.g.
opschonen van bestanden).

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Alleen de betrokken bestuursleden kunnen uw persoonsgegevens inzien en verwerken; de beheerder en verwerkers.

Worden persoonsgegevens binnen BADUHENNA uitgewisseld?
Zullen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verstrekt waren? Dan kunnen wij dat
alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als u zich digitaal aanmeldt
voor een evenement (bv. lezing) en daarvoor contactgegevens direct uit de donateuradministratie worden
opgehaald. BADUHENNA zal geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is BADUHENNA gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens BADUHENNA van mij verwerkt?
U kunt zich melden bij secretaris@baduhenna.nl en vragen om een afspraak om inzage te krijgen in uw gegevens.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door BADUHENNA kunt u contact opnemen
met BADUHENNA via info@baduhenna.nl.

Wijzigingen privacy beleid
Het bestuur van BADUHENNA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.
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