Privacy Policy

Versie 2, ingaande 15 oktober 2018
VincentiusVereniging Tilburg en Stichting Vincent Shop (hierna genoemd als VVT) hechten veel
waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy 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. VVT 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:
• Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt.
• Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy document
• De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze ook verstrekt zijn;
• Wij vragen om uw toestemming op het moment wij uw gegevens vragen om onze
administratie te kunnen voeren tbv de VVT;
• Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens zo goed mogelijk gewaarborgd is;
• Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Wij hanteren het principe dat u op de hoogte kan zijn van uw rechten omtrent uw
persoonsgegevens; wij wijzen u hierop en wij respecteren uw rechten hierbij.
Als VVT zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u die aan ons
heeft verstrekt.
Indien u na het doornemen van onze 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 van klanten, leveranciers en andere relaties
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door VVT verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinden inclusief financiele verantwoording en boekhouding;
• Communicatie over de opdrachten en/of uitnodigingen;
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VVT de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam/voorletters;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Telefoonnummer huisadres en mobiel;
• E-mailadres;
• Geslacht.
Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden, vrijwilligers
Persoonsgegevens van verenigingsleden en vrijwilligers en gasten worden door VVT verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinden;
• Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst resp. vrijwilligersovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• De lidmaatschapsovereenkomst of de vrijwilligersovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
• Voornaam/voorletters;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Adres;
• Woonplaats;
• Telefoonnummer huisadres en mobiel;
• E-mailadres;
• Geslacht;
• Geboortedatum.
Verwerking van persoonsgegevens van cliënten, inclusief ontvangers kerstpakket
Persoonsgegevens van cliënten worden door VVT verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
• Administratieve doeleinden;
• Het uitvoering geven aan de donatie;
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De toezegging voor de donatie op geleide van een aanvrage voor betrokkene of namens
betrokkene;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VVT de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam/voorletters;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geslacht;
• Gegevens over gezondheid;
• Gegevens over behandeling en contactgegevens behandelaar in de gezondheidszorg of
(maatschappelijke) hulpverlening en ondersteuning;
• Gegevens over inkomen en uitgaven levensonderhoud;
• Bijzondere huiselijike en andere omstandigheden in uw situatie die u ons wilt verstrekken.
• Bekendheid bij andere ondersteunings en/of steunverlenende instanties (naam en
contactgegevens van die instanties);
• Onder (financiële) bewindvoering stelling.
NB: Bij het verstrekken van een donatie door de commissie van toewijzing van de VVT kan uw
identificatiebewijs gevraagd worden om u te kunnen identificeren als begunstigde van de VVT; wij
verwerken uw BSN nummer en foto hiervan niet in onze administratie.
Verstrekking aan derden
• De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij gedeeltelijk tot allemaal aan derde partijen
verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
• Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te
waarborgen.

• Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden
indien u ons vooraf hier schriftelijk toestemming voor geeft ten behoeve van de uitvoering van de
doelen waarvoor u de gegevens heeft verstrekt.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Website
www.vincentiustilburg.nl maakt geen gebruik van technieken om bij te houden wie de website
bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht.
Er worden door de VVT geen cookies geplaatst bij bezoekers.
Bewaartermijn
VVT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet vereist resp. financiële administratie en verantwoording nodig
is.
Beveiliging
Wij hebben binnen ons vermogen technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• alle personen die namens VVT van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan;
• wij hanteren een intern wachtwoordbeleid op overzichten, verslagen, bestanden met
personeelsgegevens;
• onze bestuursleden en vrijwilligers/medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de
bescherming van persoonsgegevens; dit wordt, als daartoe aanleiding is of als update, ook
jaarlijks in de ledenvergadering van de VVT en binnen het werkoverleg van de Shop
geagendeerd.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben m.u.v. de gegevens die in de financiële administratie zijn verwerkt.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in
opdracht van u direct aan een andere partij; eventueel hiermee gemoeide kosten komen voor uw
rekening.
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.

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 TBV onze privacy policy
VincentiusVereniging Tilburg
Veemarktstraat 37, 5038 CT Tilburg
info@vincentiustilburg.nl

Stichting Vincent Shop
Veemarktstraat 37, 5038 CT Tilburg
info@vincentiustilburg.nl

