
 

 

Privacyverklaring Jacoba van Beierenfonds Teylingen 

 

Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 

zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

In deze verklaring wordt informatie gegeven over bescherming van persoonsgegevens door het Jacoba 

van Beierenfonds Teylingen. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 

behandeld en beveiligd. 

Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende 

privacywetgeving. De gegevens worden door het fonds opgeslagen in een beveiligde database. 

Daarnaast zijn er organisatorische beschermingsmaatregelen genomen. 

 

Jacoba van Beierenfonds Teylingen kan uw persoonsgegevens verwerken in de volgende situaties:  

*U bezoekt de website van Jacoba van Beierenfonds Teylingen. 

*U dient een aanvraag in (digitaal, per email of schriftelijk) . Gegevens worden in dit geval opgeslagen     

   in de Projectenadministratie.  

*U staat op beeldmateriaal dat gemaakt is van een project of bijeenkomst 

Hieronder vindt u per onderdeel informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken. 

 

1. Website 

Jacoba van Beierenfonds Teylingen gebruikt uitsluitend analyse-cookies om het bezoek op de 

website(s) te analyseren. Aan de hand hiervan kunnen we de website(s) verbeteren. Deze cookies zijn 

anoniem en vallen dus niet onder de AVG. Zie voor meer informatie onze aparte cookieverklaring. 

 

2. Projectadministratie 

In principe slaat Jacoba van Beierenfonds Teylingen uitsluitend contactgegevens op van organisaties, 

in welk geval als enige persoonsgegevens de naam en functie van de contactpersoon verwerkt moeten 

worden. Als uw organisatie geen zakelijke contactgegevens heeft, bijvoorbeeld omdat er geen eigen 

kantoor aanwezig is, heeft het fonds meer persoonsgegevens nodig. Dit is bij bewonersinitiatieven 

altijd het geval. Hieronder vindt u de contactgegevens die Jacoba van Beierenfonds Teylingen dan kan 

opslaan en met welk doel: 

Jacoba van Beierenfonds Teylingen heeft bovengenoemde gegevens nodig ter voorbereiding en 

uitvoering van een mogelijke overeenkomst met u. Daarnaast heeft het fonds een gerechtvaardigd 

belang bij het verwerken van deze gegevens. Het fonds geeft immers geld weg en moet dat op een 

zorgvuldige manier kunnen doen, waarbij bovendien fraude wordt voorkomen. 



Ook kunnen uw contactgegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor bijeenkomsten van het 

fonds, die voor uw organisatie interessant kunnen zijn. 

Fondsbeleid is dat aanvragers 18 jaar of ouder moeten zijn. Om die reden verwerkt ons fonds geen 

gegevens van deze jongeren. Wij kunnen echter niet vooraf controleren of een aanvrager jonger is dan 

18 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om 

zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. 

Als u signaleert dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een 

minderjarige, neem dan contact met onze op via info@jacobavanbeierenfondsteylingen.nl . Wij zullen 

deze informatie verwijderen.  

 

Bewaartermijnen projectadministratie 

De gegevens worden maximaal acht jaar door het fonds bewaard, nadat u een aanvraag heeft 

ingediend. Reden voor deze bewaartermijn is, dat projecten lang kunnen doorlopen. Bij bijvoorbeeld 

donaties voor investeringen wil het fonds ook na jaren kunnen nagaan of deze nog steeds worden 

gebruikt voor het doel waarvoor de donatie is verstrekt en zo nodig contact met u kunnen opnemen.  

Bovendien heeft de ervaring geleerd dat dezelfde contactpersonen vaker aanvragen indienen. Het is 

dan handig als het fonds deze gegevens al heeft, zodat die niet elke keer opnieuw ingevoerd hoeven 

te worden en uw nieuwe aanvraag sneller behandeld kan worden. Bij nieuwe aanvragen worden uw 

gegevens wel altijd gecontroleerd en zo nodig geactualiseerd. Het fonds heeft hier zelf ook belang bij. 

Bij aanvragen die direct tot een afwijzing leiden, bijvoorbeeld voor projecten buiten het werkgebied 

van het fonds, worden persoonsgegevens direct na de afwijzing verwijderd. 

 

Persoonsgegevens wissen 

Als u liever wilt dat Jacoba van Beierenfonds Teylingen uw gegevens uit de projectadministratie wist, 

dan kunt u een simpel verzoek hiertoe mailen naar projecten@jacobavanbeierenfondsteylingen.nl. In 

dit geval zullen uw gegevens in principe zo snel mogelijk verwijderd worden. Als het fonds gegronde 

redenen heeft dat niet te doen, zal dat gemotiveerd worden aangegeven. 

Uw overige rechten vindt u onderaan deze Privacyverklaring. 

 

3. Administratie van informatiebijeenkomsten en evenementen 

Nadat u zich heeft opgegeven voor een bijeenkomst van Jacoba van Beierenfonds Teylingen worden 

uw naam, organisatie-, en contactgegevens opgeslagen in de inschrijvingslijst van die bijeenkomst. 

Jacoba van Beierenfonds Teylingen heeft deze gegevens nodig voor organisatie-, en 

communicatiedoeleinden rond de bijeenkomst(en) die u bijwoont. Jacoba van Beierenfonds Teylingen 

bewaart de gegevens van de inschrijvingslijst tot maximaal een half jaar nadat de bijeenkomst heeft 

plaatsgevonden. 

 

4. Beeldmateriaal 

Het fonds mag binnen de privacywetgeving foto’s of filmpjes gebruiken voor communicatie 

doeleinden (magazine, digitale nieuwsbrieven en social media). Er is dan geen toestemming van 

betrokkenen nodig. De foto’s worden opgeslagen in een beeldbank, die uitsluitend bestemd is voor 
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communicatie doeleinden. Het fonds is terughoudend met foto’s en filmpjes van herkenbare 

minderjarigen onder de 16 jaar. Dat houdt in dat alleen verwerking plaatsvindt na toestemming van de 

wettelijk vertegenwoordiger(s). 

Als er geen communicatie doeleinden zijn, zal het fonds vooraf uw toestemming vragen. 

 

5. Externe organisaties 

Als het nodig is dat Jacoba van Beierenfonds Teylingen gebruik maakt van externe bedrijven die 

toegang moeten hebben tot contactgegevens, zoals onze hosting provider, onze systeembeheerder, 

onze websitebouwer en de drukker die onze magazines verzendt, mag u ervan uitgaan dat deze 

bedrijven zorgvuldig worden geselecteerd. Bovendien moeten die bedrijven zich contractueel jegens 

Jacoba van Beierenfonds Teylingen verplichten dat zij zich op hun beurt ook aan de Privacywetgeving 

houden. 

 

6. Uw rechten 

Op grond van de wet heeft u een aantal rechten, namelijk het recht op inzage van uw 

persoonsgegevens, recht op rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens, recht op beperking van 

de verwerking, alsmede recht van bezwaar, het recht op vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid 

(dataportabiliteit) en het recht om niet onderworpen te worden aan automatische besluitvorming 

(Jacoba van Beierenfonds Teylingen maakt geen gebruik van automatische besluitvorming). 

Wilt u een beroep doen op één of meer van deze rechten? Laat het ons weten per e mail. 

Contactpersoon hiervoor de secretaris van het bestuur. 

secretaris@jacobavanbeierenfondsteylingen.nl   

U kunt ook met het bestuur contact opnemen als u meer informatie wilt over dit onderwerp, of als u 

een klacht bij het fonds wilt indienen met betrekking tot de bescherming van uw gegevens. Het fonds 

zal er alles aan doen om u te helpen en zo nodig tot een oplossing te komen. 

In het uiterste geval kunt u een klacht tegen het fonds indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

(zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl). 
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