Privacyverklaring Stichting VPSG
Deze verklaring is van toepassing op alle door Stichting VPSG
geleverde producten en diensten.
St. VPSG, gevestigd te Nieuwe Groenmarkt 8, 2011 TW Haarlem is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.vpsg.nl
Nieuwe Groenmarkt 8
2011 TW Haarlem
023-5328222
info@vpsg.nl
Gezien van der Leest, coördinator, is Functionaris
Gegevensbescherming van St. VPSG en bereikbaar via info@vpsg.nl
of telefonisch op dinsdag en woensdag van
10 – 16 uur via 023-5328222
Persoonsgegevens die wij verwerken
St. VPSG verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
Gegevens die wij verwerken zijn: voor- en achternaam,
adresgegevens (straatnaam, huisnummer en postcode en
woonplaats), telefoonnummer, e-mailadres, banknummer ( bij
donateurs)
Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld
over gezondheid of gegevens betreffende etniciteit. De VPSG
verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.
Waarom we gegevens nodig hebben
- we gebruiken uw telefoonnummer of e-mailadres indien dit nodig is
om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- we gebruiken adresgegevens of e-mailadressen voor het verzenden
van jaarverslagen en nieuwsbrieven. Wilt u niet benaderd worden
dan kunt u dit telefonisch op per e-mail aangeven
- we gebruiken uw adresgegevens of e-mailadres als u informatie
opvraagt via de website. Deze gegevens worden na verwerking niet
opgeslagen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
St. VPSG bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens werden
verzameld. Gegevens van donateurs en geïnteresseerden worden
bewaard tot opzegging. In elke zending wordt de mogelijkheid
gegeven om op te zeggen. Van personen die counselingsgesprekken
volgen worden de gegevens en de eventuele e-mailcorrespondentie
na beëindiging van het traject verwijderd.
U hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om de bij ons bekende
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@vpsg.nl
Als u vindt dat er niet zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan
is er een mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Delen van persoonsgegevens met derden
St. VPSG hecht grote waarde aan uw privacy en gevoel van
veiligheid en verkoopt uw gegevens niet aan derden.
In kaart brengen websitebezoek
De VPSG maakt gebruik van verkeersgegevens, zoals het IP-adres*
en Cookies**. Hiermee analyseren we het surfgedrag van onze
bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke
pagina’s worden bezocht, zodat we hiermee de bekendheid,
functionaliteit en inhoud van onze site kunnen verbeteren.
* Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een
unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in
sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te
herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina’s via Internet
naar de juiste computer te sturen.
** Een Cookie is een verzameling gegevens, een
registratiebestandje, die een website overbrengt naar de harde
schijf van een computer om ze daar op te slaan. Een cookie
identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel zijn computer.
Onze website installeert een cookie voor analyse van uw surfgedrag
zodat we onze website optimaal kunnen samenstellen, deze analyse
is anoniem, we slaan daarbij uw IP-adres niet op.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook

alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.

Beveiliging
St. VPSG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons
op via info@vpsg.nl
Ook voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw
persoonsgegevens of het Privacy Reglement kunt u contact met ons
opnemen via info@vpsg.nl

