PRIVACYVERKLARING
Bent u een sponsor, relatie of vrijwilliger van de Stichting het Burgercomite Gemeentelijke
Ontwikkelingssamenwerking Woerden ('het Burgercomité'), of bezoekt u onze website? Dan verwerken
wij mogelijk persoonsgegevens van u. Persoonsgegevens zijn gegevens zoals uw naam, contact en/of
betaalgegevens.
In de tekst hieronder leest u hoe wij met uw persoonsgegevens en met uw privacy omgaan. U leest
waarom wij uw gegevens verwerken en wat uw rechten zijn als het gaat om persoonsgegevens.
Vastleggen en verwerking van gegevens
In het kader van de dienstverlening kan het Burgercomité uw gegevens verzamelen, geheel of
gedeeltelijk geautomatiseerde verwerken, alsmede bewaren in bestanden voor zover en zolang dat
nodig is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen.
Wij kunnen deze gegevens gebruiken indien de verwerking noodzakelijk is voor algemene informatie
aanvragen, voor de uitvoering van een project waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór het tot
stand komen van een project de benodigde informatie te kunnen verstekken. Verder kunnen wij
gegevens van sponsoren en onze vrijwilligers verwerken in het kader van projectwerk en om alle
noodzakelijke bestuurlijke taken van het Burgercomité uit te kunnen voeren.
Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde
pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de websites te optimaliseren, zodat het Burgercomité
haar dienstverlening verder kan verbeteren.
Rechtmatigheid van de verwerking
Het verwerken van persoonsgegevens vereist een zogeheten wettelijke grondslag. Voor de doeleinden,
zoals in bovenstaand paragraaf toegelicht, passen wij de volgende grondslagen toe:
Doel van de verwerking

Wettelijke grondslag

Toelichting

Algemene informatie
verstrekking

Behartiging van de
gerechtvaardigde belangen
van het Burgercomité.

Het Burgercomité neemt maatregelen op
uw verzoek; wij gaan ervan uit dat u van
tevoren een afweging heeft gemaakt van de
mogelijke privacy risico's. Daarnaast kunt u
het zogeheten 'recht van bezwaar'
uitoefenen als u de verwerking
heroverweegt (zie onderstaand paragraaf
'Uw rechten').

Projectaanvragen

De verwerking is
noodzakelijk om op uw
verzoek vóór de sluiting van
een mogelijke overeenkomst
maatregelen te nemen.

Het Burgercomité gaat ervan uit dat project
aanvragen doorgaans bedoeld zijn voor een
serieuze verkenning van samenwerking.

Aanmelding als sponsor

De verwerking is
noodzakelijk om op verzoek
van de aanvrager vóór de
sluiting van een mogelijke
overeenkomst maatregelen
te nemen.

Het Burgercomité gaat ervan uit dat
sponsor aanvragen doorgaans bedoeld zijn
voor een serieuze verkenning van
samenwerking.

Projectuitvoering

De verwerking is
noodzakelijk voor de

Projectenuitvoering, of de (financiële)
ondersteuning daarvan, worden door het
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Algemene bestuurlijke
taken, waaronder ook te
verstaan marketing en
promotieactiviteiten.

uitvoering van een
overeenkomst waarbij de
betrokkene partij is.

Burgercomité formeel vastgelegd of
overeengekomen.

Behartiging van de
gerechtvaardigde belangen
van het Burgercomité.

Voor het managen van de bestuurlijke taken
van het Burgercomité kan het noodzakelijk
zijn om de gegevens van bestuursleden,
vrijwilligers of andere partijen te verwerken.
Een ieder betrokkene heeft het zogeheten
'recht van bezwaar' als zij of hij niet eens is
met de verwerking (zie onderstaand
paragraaf 'Uw rechten').

Welke gegevens worden door het Burgercomité vastgelegd?
Wanneer u het Burgercomité benadert om aan te melden als sponsor, met een algemene vraag om
informatie, met een project aanvraag, of voor de daadwerkelijke uitvoering van een project of andere
bestuurlijke taken, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verzamelen:


uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;



naam van de organisatie waar u voor werkt, functie titel en mogelijk aanvullende informatie;



beeldmateriaal van projecten en persoonlijke referenties in project beschrijvingen;



bankrekening nummer en andere betaalgegevens;



overige informatie die u aan het Burgercomité vrijwillig verstrekt.

Beveiliging en bewaartermijn
Het Burgercomité zal er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens
worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en
onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven
aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen
en voor het oplossen van eventuele geschillen.
Uw rechten: inzage, correctie, bezwaar, overdracht en verwijdering
U dient uw verzoek tot inzage, correctie, bezwaar, overdracht of verwijdering van gegevens aan het
Burgercomité kenbaar te maken (zie onderstaande contactgegevens) onder vermelding van uw naam,
contactgegevens en e-mail adres. Nadat wij uw identiteit hebben kunnen vaststellen, zullen wij in
beginsel binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.
Versiebeheer en wijzigingen
Deze versie van de privacyverklaring is gepubliceerd op 15 oktober 2018. Het Burgercomité kan
veranderingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. We raden u daarom aan on privacyverklaring
regelmatig te raadplegen. Dan bent u steeds op de hoogte van eventuele veranderingen.
Contact en vragen
Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons via email: info@hetburgercomite.nl, of
per post aan het Secretariaat: Bijlander 44, 3448 KD Woerden.
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