Privacy Verklaring Stichting Vrienden van de Botanische Tuin Kralingen
In deze Privacy Verklaring kunt u lezen hoe wij, de Stichting Vrienden van de Botanische
Tuin Kralingen, omgaan met uw persoonsgegevens, welke maatregelen wij hebben
getroffen om uw privacy te waarborgen en welke keuzes u hierin zelf kunt maken.
Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgen voor de waarborging van
uw privacy. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt mee dat wij in
ieder geval:
•
•
•
•
•

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt en op de wijze zoals beschreven in deze Privacy Verklaring;
de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
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 de
doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verstrekt;
op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze
respecteren.

Heeft u na het doornemen van onze Privacy Verklaring vragen? Neem dan contact op
met het Secretariaat van de Stichting Vrienden Botanische tuin Kralingen via de
contactgegevens onderaan dit document.

Als u een vriend van onze tuin bent
Bent u donateur van onze Stichting of heeft u aangegeven graag op de hoogte te worden
gehouden van onze activiteiten dat bent u een “vriend” van onze tuin.
Wij verwerken dan de volgende gegevens van u:
-naam
-adres en woonplaats
-emailadres
-bankgegevens
Wij gebruiken uw gegevens voor onze administratie en om uw donaties te verwerken.
Uw e-mailadres gebruiken wij om u ons jaarlijkse tuinbericht te sturen en om u te
informeren over onze activiteiten. Wilt u geen mailings van ons ontvangen? Neem dan
contact op met ons Secretariaat. Contactgegevens vindt u onderaan deze verklaring.
Wij slaan uw gegevens op zolang u vriend van onze tuin bent. Zegt u op dan verwijderen
wij uw gegevens uit onze ledenadministratie. U ontvangt dan geen mailings meer van
ons. Onze financiële administratie moeten wij om fiscale redenen minimaal 7 jaar
bewaren.
Als u een activiteit verzorgt op onze tuin
Verzorgt u een activiteit op onze tuin, bijvoorbeeld een workshop, muziek of
theatervoorstelling dan verwerken wij de volgende gegevens van u:
-naam
-bedrijfsnaam
-adres en woonplaats
-emailadres
-soort workshop/voorstelling/lezing
-bankrekeningnummer
Wij gebruiken uw gegevens voor onze administratie en om u mogelijk nog eens uit te
nodigen om een activiteit voor ons te verzorgen. Als u een activiteit op onze tuin heeft
verzorgd dan bewaren wij uw gegevens daarna nog vijf jaar. Wilt u eerder uit ons
bestand verwijderd worden, of wilt u juist langer in ons bestand opgenomen blijven?
Neemt u dan contact op met ons secretariaat. De contactgegevens vindt u onderaan dit
privacy statement.
Onze financiële administratie moeten wij om fiscale redenen minimaal 7 jaar bewaren.

Verstrekking aan Derden
Voor onze ledenadministratie en voor het versturen van onze digitale nieuwsbrieven
maken wij gebruik van een derde, Conscribo Administratiesoftware voor Verenigingen
Met Conscribo hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.
Daarin zijn duidelijke afspraken gemaakt over beveiliging van uw gegevens. Ook is
vastgelegd dat Conscribo uw gegevens alleen mag gebruiken voor het verzorgen van
onze ledenadministratie en om u onze nieuwbrieven te versturen. Conscribo mag uw
gegevens dus niet voor enig ander, eigen, doel gebruiken.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derde partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen
wij hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan
vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.
Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft,
neem dan contact met ons op:
Stichting Vrienden van de Botanische Tuin Kralingen
Secretariaat
Jericholaan 89
3061HC Rotterdam
email: secretariaat@botanischetuinkralingen.nl

