Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.stichting-3d.nl.nl van
Stichting 3D, Plein 13E, 2291 CA Wateringen.
Ons privacybeleid

Stichting 3D verwerkt persoonsgegevens en vindt het belangrijk dat dit zorgvuldig en
vertrouwelijk gebeurt. Stichting 3D is verwerkingsverantwoordelijke en heeft een
functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die via het e-

mailadres info@Stichting-3D.nl benaderd kan worden. Stichting 3D verwerkt
persoonsgegevens met inachtneming van de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG), die samen met de uitvoeringswet het juridische kader voor
de omgang met persoonsgegevens in Nederland (en Europa) vormt. De AVG bouwt voort

op de Wbp (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en zorgt onder andere voor versterking
en uitbreiding van de privacyrechten van individuen met daarbij meer
verantwoordelijkheden voor organisaties.

De verwerking van uw persoonsgegevens

De gegevensverwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens valt binnen de

statutaire doelstelling van Stichting 3D, te weten: Het in het beheer nemen van gelden

van natuurlijke personen om deze uit te keren aan degene(n) aan wie de gelden toekomen.
Wij vragen persoonlijke gegevens van u wanneer u ons benadert via ons contactformulier.
De volgende persoonsgegevens kunnen hierbij van u worden gevraagd:
•

naam, adres en woonplaats

•

e-mailadres

•

telefoonnummer

•

financiële gegevens

•

medische gegevens

•

partnergegevens

Stichting 3D gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale communicatie
met u en voor de ondersteuning geleverd aan u. Er worden geen persoonsgegevens aan

derden verstrekt tenzij dit in nader overleg met u geschiedt. Het gaat dan steeds om het

voor u - en op uw uitdrukkelijke verzoek - inschakelen van andere partijen ten behoeve
van uw ondersteuningsvraag, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een

bankrekeningnummer. Deze communicatie vindt in die gevallen niet plaats via deze
website.

In de AVG wordt dit gegevensgebruik geclassificeerd als 'gerechtvaardigd belang'.

De door u verstrekte gegevens worden bewaard zolang dit nodig is ten behoeve van het
gerechtvaardigd belang.

De verstrekte gegevens worden op geen enkele wijze doorgegeven aan een land buiten de
EU.
Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft de mogelijkheid om te vragen welke gegevens Stichting 3D van u verwerkt en, bij
eventuele onjuistheden, deze te laten corrigeren, of deze te laten verwijderen. Een

overzicht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot wijziging van persoonsgegevens

kunt u aanvragen bij Stichting 3D , t.a.v. Functionaris Gegevensverwerking door te mailen
naar info@Stichting-3D.nl. Om uw verzoek in behandeling te nemen en ter verificatie
zullen wij contact met u opnemen. U ontvangt een opgave van uw gegevens uiterlijk
binnen 4 weken na het doen van uw schriftelijk verzoek.

Bij een melding van onjuiste gegevens zal Stichting 3D de gegevens indien nodig
aanpassen, afschermen of verwijderen, als deze voor een onjuist doel worden verwerkt.
Stichting 3D kan weigeren aan uw verzoek te voldoen, indien en voor zover dit

noodzakelijk is in verband met zwaarder wegende belangen van anderen dan van u, of
indien de mededeling gegevens bevat die een derde betreffen.
Geautomatiseerde besluitvorming/profilering

Stichting 3D neemt op geen enkele wijze op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om

besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting 3D) tussen zit. Er bestaan
geen koppelingen tussen de opslag van uw gegevens en enig ander systeem. De

persoonsgegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde onderzoeken of

profilering om, bijvoorbeeld door middel van evaluaties extra kennis over u op te doen.
Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel

waarvoor ze verzameld zijn, of waarvoor ze verwerkt worden. Voor sommige gegevens is

Stichting 3D, vanuit de wet, verplicht om deze gedurende een bepaalde periode te

bewaren. De van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn wordt dan als uitgangspunt
gebruikt.

Beveiliging

Stichting 3D heeft de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen die gegevens beschermen
tegen verlies of beschadiging en/of kennisneming en inzage door onbevoegden. Stichting
3D heeft verwerkingsovereenkomsten gesloten met eventuele betrokken leveranciers
waarbij dezelfde beveiligingsmaatregelen gewaarborgd zijn.
Klachten

Voor klachten ten aanzien van ons privacybeleid kunt u zich natuurlijk wenden tot de

Functionaris Gegevensverwerking door te mailen naar info@Stichting-3D.nl of u kunt uw
grieven melden bij De Autoriteit Persoonsgegevens.

