
Privacy Verklaring 

Stichting Sytske Foundation hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij 
vinden het belangrijk om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Stichting Sytske Foundation is een goede doelen stichting op basis van 
vrijwilligers en geeft op proportionele wijze invulling aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens in principe zijn beschreven in deze 
privacy verklaring 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die 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.  

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is 

- 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, deze respecteren en u 
hierop wijzen in de privacy verklaring 

Stichting Sytske Foundation respecteert de privacy van al haar donateurs, vrijwilligers en partners.  
Wij gebruiken persoonsgegevens voor de uitvoering (verwerkingen) van de volgende processen: 

1. Het beperkt kunnen inzien van donaties via doneerplatform Whydonate. Alleen de 
penningmeester heeft toegang tot dit beveiligde systeem en kan alleen voornaam en 
achternaam inzien.  

2. Het voeren van de financiële administratie. De penningmeester verzorgt de dagelijkse 
administratie en overige werkzaamheden worden uitgevoerd door een accountant. Het 
betreft hier NAW gegevens.  

3. PR en communicatie. Het delen van acties en lotgenoten op basis van eigen toestemming 
op de website. Het betreft hier foto’s en namen. 

4. Het behandelen van vragen via contactmogelijkheden op de website 
 
 
Voor bovengenoemde verwerkingen zijn onder meer vastgelegd in een register: de 
verwerkinsgverantwoordelijke controller (is Stichting Sytske Foundation), doelstelling verwerking, 
grondslag voor verwerking, type verwerkte persoonsgegevens, eventueel betrokken derde partijen, 
bewaartermijn. 
 
De volgende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de privacy van 
betrokkenen zijn i.i.g. genomen: 

- Jaarlijks verwijderen van alle e-mails van in de mailboxen van de Stichting Sytske 
Foundation 

- De vrijwilligers van onze Stichting hebben een Privacy training ontvangen. 
- De processen en systemen die we hierbij gebruiken zijn zo adequaat mogelijk beveiligd en 

er zijn voldoende organisatorische maatregelen ingevoerd om de privacy van personen te 
beschermen.  

 

Rechten van betrokkenen 
Stichting Sytske Foundation geeft gehoor aan privacy verzoeken van betrokkenen. De volgende 
rechten bestaan: 

- Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen. 
- Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden. 



- Het recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen 
verwerkt in te zien. 

- Het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt 
te wijzigen. 

- Het recht op beperking van de verwerking. Het recht om minder gegevens te laten 
verwerken. 

- Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.  
- Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 

 
 
Indien u een verzoek heeft met betrekking tot uw privacy rechten verzoeken wij u contact met ons 
te zoeken via het contactformulier op onze website of een brief te schrijven naar ons postadres.  
Voordat wij uw verzoek kunnen behandelen willen wij vaststellen dat u de persoon bent op wie de 
persoonsgegevens betrekking hebben. De identiteit vaststellen kan bijvoorbeeld aan de hand van 
het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs. Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen 
hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt. Voor meer info: 
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-
identiteitsbewijs 
 
 

Vragen? 
 
Stichting Sytske Foundation is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Indien u na het doornemen van deze privacy verklaring vragen heeft kunt via onze website contact 
met ons opnemen.  
 


