
Privacy beleid 
 
In het voorjaar van 2018 is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) van kracht geworden. Ook de Stichting Wim Ruitenbeekfonds (WRF) is 
gehouden aan deze wetgeving. Het WRF is een Stichting zonder winstoogmerk en 
zonder leden waardoor er weinig of geen privacy gevoelige informatie is. Het is echter 
mogelijk dat het WRF toch incidenteel privacy gevoelige informatie nodig heeft. In 
onderstaand overzicht leest u hoe het WRF eventuele privacy gevoelige informatie 
beschermt en welke maatregelen zijn getroffen om aan de AVG te voldoen.  
 

Gebruik van uw gegevens 
Om het WRF te kunnen laten functioneren en te besturen, gebruiken wij soms bepaalde 
gegevens van personen. Dit kunnen persoonlijke gegevens betreffen bijvoorbeeld naam, adres, 
woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres. Deze gegevens krijgen wij van u bijvoorbeeld bij 
het doen van een aanvraag om een subsidie. 
 
Met welk doel verwerken wij uw gegevens 
Wij gebruiken uw gegevens om het WRF goed te kunnen laten functioneren, maar dan wel  
uitsluitend voor het doel waarvoor ze gevraagd en verkregen zijn. Bijvoorbeeld een adres in een 
subsidieaanvraag dient uitsluitend om uw aanvraag te kunnen beantwoorden of er aanvullende 
toelichting op te krijgen. Het is mogelijk dat u zich opgeeft voor een eventuele nieuwsbrief of om 
op ad hoc basis geïnformeerd te worden over WRF zaken en/of publicaties. In zulke gevallen  
zullen wij een (email) adressen bestand aanleggen en bijhouden dat uitsluitend wordt gebruikt 
voor het doel. Digitale informatie zal in zulke gevallen uitsluitend in .BCC formaat (blind copy) 
worden gedistribueerd. 
 

Wilt u weten welke van uw gegevens wij verwerken 
U hebt het recht om het WRF te vragen inzage in uw eventuele persoonsgegevens te geven 
(tenzij de Stichting op grond van de AVG niet verplicht is om de inzage te geven) en om uw 
gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Ziet u dat de gegevens niet juist zijn 
of ontbreekt er informatie? Laat het ons weten per email of per brief aan de secretaris, dan 
passen we de gegevens aan. 
 

Wilt u niet dat wij uw gegevens gebruiken 
U kunt ons vragen om uw gegevens voor bepaalde situaties niet meer te gebruiken, bijvoorbeeld 
als u geen prijs stelt op een eventuele digitale nieuwsbrief. Stuur dan een mail aan de 
Webmaster, dan zorgen we daarvoor. We hebben uw gegevens mogelijk (nog) wel nodig voor 
andere WRF zaken. 
 



Aan wie worden uw gegevens verstrekt 
De personen die binnen het WRF toegang hebben tot eventuele privacy gevoelige informatie is 
beperkt tot de Voorzitter, Secretaris en Penningmeester binnen het bestuur en de ‘Webmaster’. 
Leden van de Kascommissie kunnen mogelijk ook inzage nodig hebben in privacy gevoelige 
persoonlijke informatie; ze hebben daarvoor telkens schriftelijke goedkeuring nodig van 
tenminste twee leden van het bestuur. De functionarissen binnen het WRF die toegang hebben 
tot de privacy gevoelige gegevens, hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. 
 

Hoelang bewaren wij uw gegevens 
Wij verzamelen uw gegevens zolang we ze nodig hebben voor de hierboven genoemde doelen. 
Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, verwijderen wij de gegevens. Dat is bijvoorbeeld 
het geval wanneer een eventuele subsidie aanvraag geheel is afgehandeld inclusief de 
eventuele volledige financiële afhandeling. Langer bewaren van de gegevens mag alleen als de 
persoonsgegevens noodzakelijk zijn om aan een wettelijke bewaarplicht te voldoen. 
 

Links naar andere websites 
Op onze website staan (als service) een aantal links naar websites of e-mailadressen van 
organisaties. Als u daarop klikt, wordt de website van die andere organisatie geopend. Zodra u 
op de website van een van die organisaties bent, is het privacy beleid van die organisatie van 
toepassing. 
 

Beveiliging 
Uw gegevens worden door ons goed beveiligd tegen diefstal of ander onrechtmatig gebruik. Wij 
hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren 
raken, gestolen worden of door derden buiten de vereniging worden bekeken. Wij verwerken 
geen persoonsgegevens die wij niet nodig hebben. Wij hebben beleid en processen ontwikkeld 
om uw gegevens alleen te gebruiken en te bewaren voor zover dat nodig is. 
 
Het Bestuur. 


