Beek, 27 december 2018.

Privacyverklaring Stg. Nuutsbaeker.
Inleiding:
In dit dossier is vastgelegd hoe de Stichting Nuutsbaeker omgaat met de aan haar toevertrouwde
persoonsgegevens, met welke instantie(s) de gegevens worden gedeeld en waarom en hoe hiervoor de
toestemming van de betrokkenen is geregeld.
Ook is de privacyverklaring van de stichting in dit dossier opgenomen en staat beschreven hoe de
privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van allen die met de stichting van doen hebben.
Organisatie omschrijving:
De Stichting draagt de naam “Stichting Nuutsbaeker “ en heeft haar zetel in Beek (L).
De Stichting heeft ten doel het exploiteren en in stand houden van een maandblad in de gemeente Beek (L)
De Stichting tracht dit doel te bereiken door het samenstellen en in stand houden van een redactie. De
maandelijkse uitgave gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Stichting De Nuutsbaeker ( lees:
stichtingsbestuur ).
Binnen de Stichting zijn wij op dit moment in een oriëntatiefase om naast de maandelijkse schriftelijke uitgave
ook te kijken naar de mogelijkheden van digitaal gaan. De ontwikkeling hierin zullen we ook vastleggen in dit
dossier.
Inschrijving Kamer van Koophandel: KvK-nummer 41071756
Contact: W.M.J. Greven
secretaris Stichting De Nuutsbaeker
Gundelfingenstraat 71
6191 KX Beek
tel. : 046-4375679
e-mail: wmjgreven@outlook.com

Vastgelegde persoonlijke gegevens:
De Stichting Nuutsbaeker legt gegevens vast van bestuursleden en redactieleden zoals naam, adres,
woonplaats, emailadres en telefoon en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van
redactionele activiteiten. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor De Stichting
Nuutsbaeker uitvoeren, zoals drukkerij Grafimedia voor het afdrukken van de maandelijkse uitgave en alleen
die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie
wordt door ons vertrouwelijk behandeld.
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In het kader van redactionele activiteiten richting Gemeente Beek en drukkerij Grafimedia worden
voornoemde persoonlijke gegevens ook gebruikt en vastgelegd.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Doel gegevens:
De voornoemde gegevens worden gebruikt om redactionele activiteiten mogelijk te maken; zo gebruikt de
Gemeente Beek een vast aantal pagina’s per uitgave, onze hoofredacteur treedt maandelijks in contact met
drukkerij Grafimedia om content te bespreken.
De secretaris van De Stichting schrijft vergaderingen uit en nodigt alle medewerkers ( bestuurs- en
redactieleden ) uit voor de jaarvergadering.

Ontvangers gegevens:
De bestuursleden en redactieleden delen de persoonsgegevens onderling. Voor contact met de adverteerders en
drukkerij Grafimedia gebruiken we het volgende e-mailadres: nuutsbaeker@gmail.com
Bestuurslid Jack Broekoven onderhoudt het contact met Gemeente Beek, voor wat betreft bestuurlijke
aangelegenheden.

Website:
Naast de schriftelijke versie van maandblad De Nuutsbaeker gaat per 01-01-2019 de digitale versie de lucht in.
Op de website zal de privacyverklaring een duidelijke plaats krijgen. Daarnaast is vermeldenswaardig dat op
de website geen cookies geplaatst gaan worden.

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

Binnen de EU:
Stichting Nuutsbaeker verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
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Beveiliging:
Stichting Nuutsbaeker heeft passende en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van
medewerkers te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
 Alle personen die namens Stichting Nuutsbaeker van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
 We gebruiken een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 We zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij technische incidenten.
 Voornoemde maatregelen worden regelmatig getest.
 De medewerkers van Stichting Nuutsbaeker zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens:
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ( of een deel hiervan ).
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.
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. De voorzitter van Stichting Nuutsbaeker is hierin het contact.

Vragen:
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons
op. De secretaris van Stichting Nuutsbaeker is hierin het contact.

Contactgegevens:
Stichting Nuutsbaeker
p/a Gundelfingenstraat 71
6191 KX
Beek
wmjgreven@outlook.com
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