Privacy statement
De Giovanni van Bronckhorst Foundation (hierna te noemen: “GvBF”) is verantwoordelijk voor de
verwerking van uw persoonsgegevens. Deze privacy statement verschaft u informatie over de
gegevens die GvBF verwerkt.
Bij GvBF vinden we het belangrijk om ervoor te zorgen dat onze activiteiten als stichting aansluiten
op de wensen van onze partners en voldoet aan alle wet- en regelgeving. GvBF respecteert de
privacy van alle partners en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. De door u als partner
aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in
overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
1
Waarom deze statement?
Op het moment dat u partner wordt van GvBF hebben wij uw persoonsgegevens nodig om deze te
kunnen verwerken in onze administratie, om u uit te kunnen nodigen voor onze bijeenkomsten en
om verschillende andere werkzaamheden te kunnen verrichten die horen bij de activiteiten van een
foundation. Persoonsgegevens betreffen alle informatie waarmee u als persoon kunt worden
geïdentificeerd. U kunt hierbij denken aan uw naam, id-bewijs, telefoonnummer of e-mailadres. Via
deze privacy statement informeren wij u welke gegevens wij gebruiken en hoe we er zorg voor
dragen dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan.
2
Wanneer is deze privacy statement van toepassing?
Deze privacy statement is van toepassing op iedereen van wie GvBF persoonsgegevens verwerkt.
Er is sprake van een verwerking op het moment dat GvBF uw persoonsgegevens - op welke manier
dan ook - gebruikt.
3
Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Als de GvBF u met een bepaald doel vraagt om persoonsgegevens, dan is GvBF verantwoordelijk
voor de zorgvuldige verwerking hiervan. Dit betekent dat GvBF er zorg voor moet dragen dat de
verwerking van uw persoonsgegevens in lijn is met de toepasselijke wet- en regelgeving.
4
Welke gegevens gebruikt GvBF?
GvBF kan - onder andere - de volgende persoonsgegevens verwerken: NAW-gegevens (naam,
adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, bankrekeningnummer.
Wanneer aan u als lid een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te krijgen tot
onze besloten digitale omgevingen, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt. GvBF zal
nooit bijzondere persoonsgegevens van u verwerken. Dit zijn gegevens waaruit bijvoorbeeld uw
ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen

naar voren komt. Daarnaast vallen hier ook strafrechtelijke gegevens onder evenals gegevens over
onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dit
gedrag.

5
Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
Voor de uitvoering van de door u als partner met GvBF gesloten overeenkomst uit hoofde
van het partnership van onze foundation.
We kunnen u als partner alleen goed van dienst zijn als we bepaalde informatie van u hebben. Met
uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld contact met u opnemen en u informeren wanneer
wij een bijeenkomst voor onze partners hebben georganiseerd.
Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Op grond van de wet hebben wij soms ook de verplichting om bepaalde informatie aan u te vragen.
Om contact met u op te nemen en u onze nieuwsbrief te versturen.
Op het moment dat u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich afmelden door op de link
onder aan de (digitale) nieuwsbrief te klikken.
6
Hoe lang bewaart GvBF uw persoonsgegevens?
De GvBF bewaart uw persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk. Uiteraard houdt
GvBF zich ook aan de wettelijke bewaartermijnen.
7
Wie heeft toegang tot uw gegevens?
GvBF behandelt uw gegevens vertrouwelijk en met zorg. U kunt er dan ook vanuit gaan dat de door
u verstrekte persoonsgegevens alleen worden gebruikt door bestuursleden en medewerkers van
GvBF voor zover dit noodzakelijk is op grond van een overeenkomst of wettelijke verplichtingen.
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. GvBF
kan uw persoonsgegevens op grond van een onder paragraaf 5 genoemd doel doorgeven aan
instanties of bedrijven die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder
verwerkers). Daarnaast kan GvBF de betreffende persoonsgegevens verstrekken aan derden indien
zij daartoe op grond van de geldende wet- of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk
vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van de betreffende persoon
heeft gekregen.
8
Welke cookies gebruikt GvBF tijdens bezoek op haar website?
De GvBF maakt geen gebruik van cookies op haar website.
9
Hoe beveiligt GvBF uw gegevens?
Uw persoonsgegevens worden volstrekt vertrouwelijk behandeld en de GvBF heeft passende
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige
verwerking van deze gegevens. Hiertoe gebruikt de GvBF meerdere beveiligingstechnieken,

waaronder een beveiligde verbinding waarover alle gegevens worden verzonden, beveiligde
servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Ondanks de door GvBF
genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze
maatregelen te omzeilen of de persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. De
GvBF kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld, maar zal direct zo
adequaat mogelijk reageren.

10
Worden uw persoonsgegevens door GvBF buiten de Europese Economische Ruimte
(“EER”) doorgegeven?
Zonder uw expliciete toestemming verstrekt GvBF geen persoonsgegevens aan derden in landen
buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
11
Waar kunt u terecht met vragen en verzoeken om inzage, verwijdering etc.?
U kunt op elke moment kosteloos inzage vragen in de persoonsgegevens die GvBF over u verwerkt
en deze laten corrigeren of verwijderen. U kunt GvBF bovendien verzoeken om de verwerking van
uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens over te dragen aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens of een wijziging doorgeven.
Dit kunt u doen door een verzoek te sturen per e-mail naar: info@vanbronckhorstfoundation.com
Of per post naar:
Giovanni van Bronckhorst Foundation
Vasteland 78
3011BN Rotterdam
Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Deze privacy statement kan door GvBF worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen.

