Privacy Verklaring Stichting “De Naturij”
Stichting “De Naturij” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy
verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Stichting “De Naturij” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.
Stichting “De Naturij” is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst
op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door Stichting “De Naturij” verwerkt ten behoeve van administratieve
doeleinden. Grondslag voor deze persoonsgegevens is uw functie als werknemer of aanmelding als
abonnementhouder van Stichting “De Naturij” .
Hiervoor vraagt Stichting “De Naturij” voor werknemers de volgende persoonsgegevens:
Naam + voorletters, roepnaam, straat, postcode/plaats, E-mail, telefoon, geboortedatum, BSN en IBAN.
Voor abonnementhouders vragen we de volgende persoonsgegevens:
Naam + voorletters, naam kinderen + geboortedatum, straat, postcode/plaats, E-mail, telefoonnummer.
De persoonsgegevens voor werknemers worden door Stichting “De Naturij” opgeslagen bij
administratiekantoor BMA voor de financiële administratie tot het beëindigen van de
arbeidsovereenkomst en daarna voor maximaal 2 jaar. De persoonsgegevens van de
abonnementhouders worden bewaard voor de financiële administratie en na twee jaar automatisch uit
de administratie verwijderd.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
De persoonsgegevens worden verstrekt aan ons administratiekantoor ten behoeve van de financiële
zaken. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een
onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te
verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens
delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
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Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Stichting “De Naturij” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alle personen die namens Stichting “De Naturij” van
uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd
over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan
heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Privacy met betrekking tot (social) media
Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw beeltenis op de website en/of in onze sociale media
en voor andere communicatie- en promotionele doeleinden dan dient u dit direct, ter plekke, kenbaar te
maken bij de fotograaf of mijd het gebied waar opnames plaatsvinden. Wij kunnen echter niet
verhinderen dat derden opnames maken en/of beeldmateriaal publiceren.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg
vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met
ons op!

Contactgegevens
Stichting “De Naturij”
Oude Slingeweg 4
9204WS Drachten
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Verwerkingsregister
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Stichting “De
Naturij” is op grond hiervan verplicht een verwerkingsregister bij te houden.
Stichting “De Naturij” geeft hieraan invulling door de volgende vragen te beantwoorden, te weten:
- Welke persoonsgegevens worden vastgelegd?
- Hoe komen wij aan deze persoonsgegevens?
- Waarvoor worden deze persoonsgegevens vastgelegd?
- Waar worden deze persoonsgegevens in vastgelegd?
- Hoe worden deze persoonsgegevens beveiligd?
- Wie hebben er toegang tot deze persoonsgegevens?

Welke gegevens worden vastgelegd?
Van de werknemers van Stichting “De Naturij” worden de volgende (persoons-)gegevens vastgelegd:
- naam, adres, postcode, woonplaats
- geboortedatum
- telefoonnummer
- mailadres
- IBAN
- BSN
- Verklaring Omtrent Gedrag
Van de abonnementshouders van Stichting “De Naturij” worden de volgende
(persoons-)gegevens vastgelegd:
-naam, adres, postcode, woonplaats
-naam kinderen + geboortedatum
-telefoonnummer
-mailadres
Hoe komen wij aan deze gegevens?
De gegevens worden door de werknemers en abonnementhouders zelf aangeleverd.
Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?
a. voor het goed behartigen van de belangen van onze werknemers en abonnementhouders;
b. voor het afhandelen van de financiële verplichtingen van onze werknemers;
c. voor het melden van datalekken
De directeur en de boekhouder van Stichting “De Naturij” hebben toegang tot alle gegevens van onze
werknemers en abonnementhouders. Dit is nodig om haar taken met betrekking tot de financiële
administratie te kunnen uitvoeren.
De accountant van Stichting “De Naturij” heeft toegang tot het boekhoudpakket van Stichting “De
Naturij” en daarmee toegang tot de persoonsgegevens van onze werknemers. De accountant houdt zich
alleen bezig met het cijfermatige deel en muteert niet in de persoonsgegevens en raadpleegt deze ook
niet. Omdat de accountant wel toegang tot de persoonsgegevens van onze werknemers heeft, wordt er
met hem een verwerkersovereenkomst afgesloten.
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De overeenkomst met het administratiekantoor BMA en de accountant alsmede de
verwerkersovereenkomst zijn bij dit document gevoegd als bijlage.
Bij iedere verwerker moet aangegeven worden waartoe zij toegang hebben (let op: zij hoeven er niets
mee te doen maar inzage is al grond voor een verwerkersovereenkomst). Ook moeten de onderliggende
overeenkomst of het contract bijgevoegd worden alsmede de verwerkersovereenkomst.
ad.c.
In geval van een datalek (mogelijkheid dat uw persoonlijke gegevens ongevraagd bij anderen terecht
komen) informeren wij u hierover. Ook melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
- Waar worden deze persoonsgegevens in vastgelegd?
De persoonsgegevens worden vastgelegd op een pc van de boekhouder en in de cloud van
administratiekantoor BMA.
- Hoe worden deze persoonsgegevens beveiligd?
De persoonsgegevens worden beveiligd d.m.v. een wachtwoord en antivirus programma.
- Wie hebben er toegang tot deze persoonsgegevens?
Alleen de directeur en de boekhouder.
Deze verwerkersovereenkomst is zorgvuldig opgesteld en Stichting “De Naturij” heeft getracht alle
punten te benoemen zoals de AVG dit voorschrijft. Stichting “De Naturij” heeft daarbij regelmatig een
vraag gesteld aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zij zijn meedenkend maar laten, logischerwijze,
de verantwoordelijkheid bij de organisatie. Omdat het nieuwe regelgeving is, zal er in de praktijk
invulling worden gegeven aan de AVG. Dit onder andere door het ontstaan van jurisprudentie. Als
er ontwikkelingen zijn, zal Stichting “De Naturij” hier op anticiperen en haar stukken aanpassen.
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