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Definitie belangrijkste begrippen
In dit reglement wordt verstaan onder:
Bijzondere persoonsgegevens:

Een persoonsgegeven dat iets zegt over iemand zijn
godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke
gezindheid en gezondheid;

Derde:

Iedereen die niet bij de verwerking betrokken;

De organisatie;

Stichting Dutch Starfighter Foundation;

Persoonsgegevens:

Alle informatie over een natuurlijke persoon (mens
van vlees en bloed) zoals naam, leeftijd, geslacht etc.
Hieronder vallen ook ‘digitale’ persoonsgegevens,
zoals IP-adressen, locatiegegevens, de websites die je
bezoekt etc;

Data Protection Impact Assessment: Instrument om vooraf de privacy-risico’s van een
verwerking in kaart te brengen om vervolgens
maatregelen te nemen om de risico’s te verkleinen;
Privacy:

Privacy wordt in de Nederlandse grondwet
‘eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’
genoemd;

Betrokkene;

De betrokkene in de zin van de wet over wie de
persoonsgegevens iets zeggen, in dit reglement
spreken we dan over personen die een bijdrage (gift,
donatie, sponsoring, dienst) leveren aan de
organisatie;

Toestemming:

Ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene
door middel van een verklaring of een
ondubbelzinnige actieve handeling verwerking van
persoonsgegevens aanvaard;

Toezichthoudende autoriteit:

De Autoriteit Persoonsgegevens;

Verwerker:

Een bedrijf, organisatie of leverancier die in opdracht
van de organisatie de persoonsgegevens verwerkt;

Verwerkingsverantwoordelijke:

De organisatie;

Verwerking van persoonsgegevens: Alles wat met persoonsgegevens gedaan wordt, zoals
het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,
bijwerken, wijzigen, doorsturen etc.
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Inleiding
Stichting Dutch Starfighter Foundation (afgekort: DSF) hecht veel waarde aan de
bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy reglement willen we heldere en
transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Stichting Dutch Starfighter Foundation houdt zich in alle gevallen aan
de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Opbouw privacy reglement
In dit document kunt u lezen welke gegevens wij van u verzamelen en met welke doel.
Daarnaast ook met wie wij welke van uw gegevens delen en waarom.
Wat zijn persoonsgegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een
persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel
naar deze persoon te herleiden is. Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand
liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers
en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens.
Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?
Een aantal gegevens zijn verplicht zodat wij onze relatie met u, begunstigers, aan
kunnen tonen naar de Belastingdienst. Ook hebben wij uw basisgegevens nodig om u
toegang te verschaffen tot ons project. Gevoelige gegevens zoals ras, godsdienst of
gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd; deze worden door de
organisatie niet verzameld.
Gegevens verzameld bij anderen?
De organisatie verwerkt géén gegevens die via anderen, dus niet van uzelf, zijn
verkregen.
Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van
persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de organisatie
staat vermeld in de bijlage. [Verwerkingsverantwoordelijke]
Wie is de functionaris van gegevensbescherming of privacy officer?
De functionaris gegevensbescherming (FG) van de organisatie staat vermeld op de
bijlage. [Functionaris gegevensbescherming]
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Reikwijdte privacy reglement
Dit privacy reglement gaat over het gebruik van persoonsgegevens van begunstigers van
de organisatie.
In dit privacy reglement wil de organisatie met een aantal regels openheid bieden aan
begunstigers over hoe de organisatie omgaat met de aan haar toevertrouwde gegevens.
Doel privacy reglement
Dit privacy reglement wenst:
 de privacy van de betrokkene te beschermen tegen verkeerd en onbedoeld
gebruik van persoonsgegevens;
 toe te lichten welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit
gebeurt;
 de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen en
 de rechten van de betrokkene te waarborgen.
Functionaris voor de gegevensbescherming
De organisatie heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld.
De Functionaris voor de Gegevensbescherming vervult ten minste de onderstaande
taken:
 toezicht houden op de naleving van wet- en regelgeving, evenals naleving van het
privacy reglement;
 fungeren als centraal meldpunt voor vragen en klachten over het privacy beleid.
Data Protection Impact Assessment
In de onderstaande gevallen is het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment
verplicht:
 bij het instellen van een systematische en uitvoerige evaluatie van persoonlijke
aspecten, waaronder profilering;
 op grote schaal het verwerken van bijzondere persoonsgegevens;
 op grote schaal en systematisch het volgen van mensen in een publiek toegankelijk
gebied (bijv. cameratoezicht).
De organisatie verwerkt niet op grote schaal persoonsgegevens van betrokkenen. De
organisatie is dan ook niet verplicht om (periodiek) een Data Protection Impact
Assessment uit te voeren.
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Privacy reglement
1. Categorie van betrokkenen:
Begunstigers.
2. Welke persoonsgegevens gebruiken wij?
Categorie 1: persoonsgegevens; naam, adres, postcode, woonplaats,
E-mail adres, telefoonnummer, geslacht, IP adres.
Categorie 2: bankgegevens: IBAN nummer
Categorie 3: persoonsgegevens: geboortedatum en –plaats.
Categorie 4: beeldmateriaal.
3. Wijze van verkrijgen van persoonsgegevens
 De persoonsgegevens worden voor zover mogelijk door de betrokkene zelf
verstrekt.
 De persoonsgegevens worden door de daartoe bevoegde en geautoriseerde
medewerkers in de systemen gezet en onderhouden.
 De betrokkene is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren en voor de
juistheid van de gegevens.
 Indien de organisatie extra informatie nodig heeft over de betrokkene, zal zij deze
uitsluitend opvragen als de organisatie daarvoor een wettelijke grondslag heeft.
4. Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens?
Doel Categorie 1: Het onderhouden van contact met begunstigers,
het aanmaken van een begunstigersregister.
Doel Categorie 2: Registratie ten behoeve van ANBI donaties (voorwaarde van
de Belastingdienst).
Doel Categorie 3: Het verkrijgen van toegang tot de vliegbasis voor begunstigers voor
bezoek aan de organisatie.
Doel Categorie 4: Het publiceren van beeldmateriaal (foto, film) op website en Social
Media; om de organisatie te promoten.
Voor de bovenstaande doelen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voor Doel Categorie 1:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Voornaam en voorletters,
Tussenvoegsel,
Achternaam,
Huisadres,
Telefoonnummer,
Geslacht,
E-mailadres,
IP adres,
IBAN nummer.
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Voor Doel Categorie 2:
a) Geboortedatum en –plaats.
5. Op basis van welke grondslagen gebruiken we uw gegevens?
- Grondslag Cat 1: Toestemming van de betrokkene;
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor
de uitvoering van een overeenkomst.
- Grondslag Cat 2: Verwerking namens de overheid.
- Grondslag Cat 3: Vrijheid van meningsuiting en gerechtvaardigd belang,
toestemming van de betrokkene.
6. Categorie ontvangers:
De organisatie deelt persoonsgegevens van haar begunstigers met:
- Kantoor Veiligheid van de Vliegbasis Volkel, met als doel:
Het verschaffen van toegang tot de organisatie.
7. Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?
De organisatie deelt geen persoonsgegevens met derden buiten de EU.
8. Hoe beveiligen we uw gegevens?
De organisatie draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen
ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze
maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van
de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de
verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De
maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van
persoonsgegevens te voorkomen. Zo hanteert de organisatie een gebruikersnaam en
wachtwoordbeleid op al haar systemen. En is eenieder die de beschikking krijgt over
persoonsgegevens verplicht tot geheimhouding daarvan. Dit geldt niet indien enig
wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van
dit reglement de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.
9. Datalekken
Indien binnen de organisatie zich een inbreuk op de beveiliging voordoet, waarbij een
aanzienlijke kans bestaat op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens
die door de organisatie worden verwerkt, dan wel dit verlies of onrechtmatige verwerking
zich daadwerkelijk voordoet, zal de organisatie daarvan melding doen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, tenzij kan worden aangetoond dat het onwaarschijnlijk is dat deze
inbreuk risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen met zich brengt.
10. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Persoonsgegevens van begunstigers worden na afloop van de overeenkomst uit het
systeem verwijderd óf nadat de wettelijk vastgestelde bewaartermijn voor financiële
administraties (7 jaren) is verstreken.
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11. Welke rechten hebt u op basis van de verwerking van persoonsgegevens?
U hebt recht:
- op uitleg over welke persoonsgegevens de organisatie van u heeft en
wat ermee wordt gedaan;
- op inzage in de precieze persoonsgegevens de organisatie van u heeft;
- om fouten te laten corrigeren;
- om persoonsgegevens te laten verwijderen;
- op beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
- om gegevens in digitaal formaat te krijgen;
- op intrekken van toestemming;
- om bezwaar te maken tegen bepaald gebruik.
Wij kunnen u vragen om uzelf te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken. Uw verzoek kunt u richten aan de Functionaris
Gegevensverwerking en zal binnen de termijn van één maand en kosteloos behandeld
worden.
12. Cookies
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
De organisatie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies
die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
bezoek aan onze website of forum wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of
smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze
website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. 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.
13. Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij
u hierover direct contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Komen
wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het
recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
14. Wijzigingen in het privacy reglement.
Stichting Dutch Starfighter Foundation behoudt zich het recht voor om dit privacy
reglement op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te
wijzigen. Indien het privacy reglement wordt gewijzigd, zullen wij de revisiedatum
aanpassen.
15.Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Contactgegevens van de organisatie:
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Stichting Dutch Starfighter Foundation
Groenewoud 28 - 5401 PC Uden - E: info@dutchstarfighterfoundation.com

Bijlage namenlijst
Verwerkingsverantwoordelijke:
Dhr. Hans van der Werf
E: chairman@dutchstarfighterfoundation.com
Functionaris Gegevensbescherming:
Dhr. Theo Rombout
E: treasurer@dutchstarfighterfoundation.com
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