PRIVACYBELEID STICHTING STIL
Privacybeleid stichting STIL over verwerking van persoonsgegevens
Versie: 2 augustus 2018
Contactgegevens Stichting STIL
Adres: Laan van Nieuw Guinea 143
3531 JH Utrecht
Telefoonnummer: 030 2713463
Emailadres algemeen: info@stil-utrecht.nl
Omgang met persoonsgegevens
Stichting STIL beschouwt de bescherming van jouw privacy en de beveiliging van jouw persoonlijke gegevens als
zeer belangrijk. Wij zullen jouw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en
beveiligen. Stichting STIL houdt zich in alle gevallen aan de Wet bescherming persoonsgegevens en wij informeren
jou graag over ons Privacybeleid.
1. Voor wie is dit Privacybeleid van toepassing?
Dit Privacybeleid is van toepassing op de volgende personen:
● (potentiële) cliënten
● donateurs
● bezoekers van onze website (s)
● abonnees van de nieuwsbrieven
● e-mails-ontvangers van Stichting STIL, en
● alle andere personen waarvan Stichting STIL de persoonsgegevens verwerkt, waaronder medewerkers in
dienst van STIL, vrijwilligers en stagiaires.
2. Categorieën van persoonsgegevens en de manier waarop deze worden verzameld
Er zijn gegevens over geïdentificeerde natuurlijke personen en gegevens die direct of indirect kunnen worden
herleid tot een persoon.
● Jouw voor- en achternaam, voorvoegsel, geboortedatum, nationaliteit, V-nummer, gezinssituatie,
geaardheid, geslacht, opleiding, burgerlijke staat verblijfsstatus, verblijfsadres, financiële situatie,
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medische situatie, juridisch en medisch dossier en contactgegevens zoals jouw e-mailadres, postadres en
telefoonnummer, IBAN, BSN.
● Gegevens die voortvloeien uit het bezoeken van onze website zoals jouw gegevens ingevoerd in ons
online contactformulier, denk aan jouw naam, e-mailadres, telefoon en bericht.
● Gegevens die je ons hebt verstrekt in de context van een vacature
● E-mailadres dat nodig is om nieuwsbrieven en mailingen te verzenden
● Gegevens verkregen door het gebruik van cookies met betrekking tot jouw surfgedrag op onze website.
3. Doel van het gebruik van persoonsgegevens
Stichting STIL gebruikt jouw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
● Om jouw zaak te behandelen en alle andere vormen van gebruik die nodig zijn om onze juridische,
maatschappelijke en medische diensten te verlenen
● Jouw gegevens worden vastgelegd ter uitvoering van het donateurschap of verwerking van een
eenmalige gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om je te informeren over onze activiteiten. Als
je geen prijs stelt op deze informatie, kun je dit melden via info@stil-utrecht.nl
● Jouw gegevens worden bestudeerd tijdens onze sollicitatieprocedure. Na de sollicitatieprocedure zijn de
gegevens vernietigd tenzij je aangenomen wordt.
● De website kunnen analyseren en verbeteren
4. Rechtsgrond
Stichting STIL verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke gronden:
● Op basis van jouw toestemming, machtiging om onze diensten te verlenen.
● Alleen als dat noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd belang.
● Overeenkomstig met de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit worden verschillende veiligheidsen organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen
5. Worden jouw persoonsgegevens gedeeld?
Je gegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn
verkregen; bijvoorbeeld om jouw dossier op te vragen, om informatie op te vragen bij betrokkene partijen in jouw
zaak, het maken van een afspraak met huisartsen, tandartsen, ziekenhuizen, opvangbieders, om je een brief of
het nieuwsbericht te kunnen sturen, of je te bellen. Jouw gegevens worden altijd gedeeld met jouw toestemming
behalve als we verplicht zijn dit te doen op grond van wet- of regelgeving. Er is schriftelijk vastgelegd dat de
uitvoerende partij jouw gegevens alleen voor het afgesproken doel mag gebruiken en daarna dient te vernietigen.
We zullen jouw persoonsgegevens niet doorgeven buiten de EU of aan een internationale organisatie zonder jouw
toestemming. Een uitzondering hierop zijn de persoonsgegevens die we voor de verzending van onze onlinenieuwsbrief delen met Mailchimp. Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten, wat niet is aangemerkt als een
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land met een passend beveiligingsniveau. Omdat Mailchimp is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield is het
wel toegestaan persoonsgegevens met hen te delen.
6. Bewaartermijn voor persoonsgegevens
We bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor het bereiken van het doel – daarna worden ze
gewist. Als we wettelijk verplicht zijn bepaalde gegevens een bepaalde minimale termijn te bewaren, bijvoorbeeld
op grond van financiële of fiscale wetgeving, doen we dat uiteraard. Na verstrijken van die termijn worden ook die
gegevens gewist.
7. Bescherming van jouw persoonsgegevens
We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging en verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan. Onze website functioneert via
servers van Nederlandse gecertificeerde datacenters, die hun opslag binnen Nederlandse grenzen hebben. Als je
de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
op via het mailadres in bovenstaande contactgegevens.
8. Wat zijn jouw rechten?

● Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van jouw

●
●
●
●

persoonsgegevens. We nemen jouw verzoek in behandeling op voorwaarde dat we jouw identiteit
kunnen vaststellen. Stuur jouw verzoek naar het contactadres hierboven, samen met een kopie van een
geldig identiteitsbewijs. We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek
reageren.
Je hebt het recht van verzet. Dit betekent dat je zich kunt verzetten tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens behalve als we verplicht zijn dit te doen op grond van wet- of regelgeving
Je hebt het recht op dataportabiliteit: je kunt ons vragen jouw digitaal opgeslagen persoonsgegevens aan
te leveren wanneer je een vergelijkbare relatie aangaat met een andere organisatie.
Je hebt het recht om jouw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft geen invloed op het gebruik
van jouw gegevens vóór het moment waarop je jouw toestemming intrekt.
Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen over onze verwerking van jouw persoonsgegevens bij
de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

9. Wijzigingen privacyverklaring
Stichting STIL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. De laatste
wijziging heeft plaatsgevonden op 2 augustus 2018.
10. Vragen
Voor verdere vragen over deze Privacyverklaring kun je contact met ons opnemen.
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