
 

PRIVACY STATEMENT STICHTING VRIENDEN VAN HUIZE WESTHOFF 

 

De Stichting Vrienden van Huize Westhoff vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 

haar bestuursleden, donateurs en andere belanghebbenden van groot belang. Persoonsgegevens die 

noodzakelijk zijn voor een goed functioneren van de stichting worden dan ook met de grootst 

mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De Stichting houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de 

geldende privacy wetgeving. 

 

Welke gegevens leggen wij vast en waarvoor worden deze gebruikt? 

 

Bestuursleden 

 

Van de bestuursleden leggen wij de volgende gegevens vast die door henzelf zijn verstrekt: 

 

1. Voornamen 

2. Achternaam 

3. Geslacht 

4. Burgerservicenummer 

5. Geboortedatum 

6. Geboorteplaats 

7. Geboorteland 

8. Adres 

9. Postcode en woonplaats 

10. E-mail adres 

11. Telefoonnummer(s) 

 

De gegevens genoemd onder 1 tot en met 9 zijn noodzakelijk voor de wettelijk verplichte melding 

aan de Kamer van Koophandel . Na ontvangst van de bevestiging van verwerking van de gegevens 

door de Kamer van Koophandel wordt het burgerservicenummer verwijderd. 

 

De gegevens genoemd onder 1, 2, 8, 9, 10 en 11 worden gebruikt voor de onderlinge communicatie 

over bestuursaangelegenheden en voor overleg met functionarissen van Zorginstelling Florence 

en/of Huize Westhoff in verband met activiteiten waarbij bestuursleden actief zijn of medewerking 

daaraan verlenen. 

 

De vastgelegde gegevens  worden voor geen ander doel gebruikt dan hierboven aangegeven en 

worden niet aan derden verstrekt tenzij dit op uitdrukkelijk verzoek respectievelijk met uitdrukkelijke 

instemming van de betrokken persoon plaatsvindt. Een uitzondering geldt voor die gevallen die de 

wet ons verplicht. 

 

 



 

Donateurs en erflaters 

 

Van de donateurs leggen wij de volgende gegevens vast die door henzelf zijn verstrekt: 

 

1. Voorletter(s) 

2. Achternaam 

3. Adres 

4. Postcode en woonplaats 

 

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de inning van de donatie of erfenis en niet voor enig 

ander doel tenzij de donateur of erflater prijs stelt op vermelding van zijn/haar bijdrage. Deze 

gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij de wet ons daartoe verplicht. 

 

Andere belanghebbenden 

 

Incidenteel worden ook gegevens vastgelegd van personen die een ander relatie met de stichting 

onderhouden. In die gevallen worden alleen gegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn voor de 

communicatie en door henzelf zijn verstrekt. In de regel betreft het de voor- en achternaam en  het 

e-mailadres. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij de wet ons daartoe verplicht. 

 

Wat zijn de rechten van u als geregistreerd persoon? 

 

U heeft het recht  om uw persoonsgegevens in te zien te corrigeren of te verwijderen. Verder heeft u 

het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 

maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw 

persoonsgegevens die wij verzameld hebben in een computerbestand naar u of een ander door u 

genoemde organisatie te sturen. 

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht bij ons indienen 

evenals een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens. 

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard? 

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het goed functioneren 

van onze stichting daarbij de wet in achtnemend. 

 

Hoe worden uw gegevens beveiligd? 

 

Wij gaan met de groots mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens. De computer(s) 

waarmee uw gegevens worden verwerkt zijn voorzien van een goed functionerend security 

programma. De programma’s waarmee gegevens verwerkt worden, worden up-to-date gehouden 

om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens. 
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