
 

Privacy beleid Stichting Vrienden van de Oude Jan 
 
De Stichting Vrienden van de Oude Jan hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen wij 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 uw persoonsgegevens. De Stichting Vrienden van de Oude Jan houdt zich 
in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en 
vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Hieronder treft u aan 
welke gegevens wij van u opslaan en met welk doel wij dit doen. 

 
Onze organisatie 

De Stichting Vrienden van de Oude Jan heeft als doel het bijdragen aan het onderhoud van de 
Oude Jan en het ontwikkelen van culturele activiteiten rondom de Oude Jan. 

 
Het doel van de gegevens vastlegging 

De Stichting Vrienden van de Oude Jan legt gegevens van haar donateurs (vrienden) en 
sponsoren vast in een gegevensbestand ten behoeve van de financiële administratie van de  
donateursbijdragen (vriendenbijdragen) en de sponsorbijdragen. Tevens worden de gegevens 
gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven, facturen en mailings. 

 
Welke gegevens worden vastgelegd 

De volgende gegevens worden door de Stichting Vrienden van de Oude Jan vastgelegd: 
 
Donateurs: 

- Vriendennummer 
- Naam 
- Adres 
- Postcode 
- Plaats 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- IBAN nummer 

Sponsoren: 

- Sponsornummer 
- Naam 
- Contactpersoon 
- Adres 
- Postcode 
- Plaats 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- IBAN nummer 

 
Aan wie geven wij deze gegevens door 

De door ons vastgelegde gegevens worden door de Stichting Vrienden van de Oude Jan 
gebruikt voor de benodigde financiële administratie en de uitgaande correspondentie. Voor de 
digitale nieuwsbrieven is het noodzakelijk dat de e-mail gegevens aan een derde partij worden 
doorgegeven. 
Wij geven de gegevens nooit door aan partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst 
hebben afgesloten. 

 
Hoe lang blijven de gegevens bewaard  

De Stichting Vrienden van de Oude Jan bewaart persoonsgegevens niet langer dan 
noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is 
vereist. 

 
Beveiliging van de gegevens 

Uw gegevens worden alleen opgeslagen door de administrateur/penningmeester van de 
Stichting Vrienden van de Oude Jan. Maandelijks wordt er van de gegevens een backup 
gemaakt om de persoonsgegevens te herstellen bij fysieke of technische incidenten.  
 
 
 



 

 
Recht van inzage, correctie, verwijdering en meenemen van eigen gegevens 

Uw heeft het recht om uw eigen gegevens in te zien, te corrigeren en aan te vullen. Hiervoor 
kunt u een verzoek sturen naar administratie@vroj.nl . 

 
Het recht op intrekking van verleende toestemming 

Door middel van het sturen van een e-mail naar administratie@vroj.nl kunt u uw 
persoonsgegevens uit ons ledenbestand laten verwijderen. U ontvangt dan geen 
nieuwsbrieven meer van ons. 

 
Het recht om een klacht in te dienen 

Als u het niet eens bent met de wijze waarop de Stichting Vrienden van de Oude Jan omgaat 
met uw persoonsgegevens kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens via hun website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl .  

 
Datum  

Februari 2020, Stichting Vrienden van de Oude Jan 
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