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Het beschermen van persoonsgegevens en meer in het algemeen de privacy is een
onderwerp dat de laatste jaren in toenemende mate in het brandpunt van de belangstelling
is komen te staan. In het digitale tijdperk is het uitwisselen van informatie op grote schaal
en daarmee ook het misbruik daarvan een peulenschil geworden. Dit noopt om uiterst alert
te zijn op het misbruik van persoonsgegevens. Ook een stichting als Het Gewilde Oude
Westen ontkomt hier niet aan.
Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht geworden de Algemene
Verordening gegevensbescherming. Dit is dwingende Europese wetgeving, die de in 2001
ingevoerde Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt. In onderstaande
Privacyverklaring, of liever gezegd Privacyprotocol informeren wij u hoe wij omgaan met
uw privacy- en persoonsgegevens in het licht van de nieuwe wettelijke regels.
Privacyverklaring/privacyprotocol van de Stichting Het Gewilde Oude Westen
(GOW), tevens optredend als beheerder van de locatie Het Bellamy Buurtmuseum
(BBM), Bellamystraat 376-378 te 1053 BS Amsterdam.
telefoon 020-3317154
e-mail hetgewildewesten@gmail.com
website hetgewildewesten.nl
De Stichting Het Gewilde Oude Westen is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34314383. Deze
privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van de statuten van de Stichting in het
kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring
omschrijft welke persoonsgegevens de Stichting verwerkt en voor welke doeleinden deze
persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.
De doeleinden van de Stichting staan omschreven in artikel 2 van de Statuten, die u
aantreft op de website van de Stichting.
1.Gebruik van persoonsgegevens
Als Stichting verwerken wij persoonsgegevens in onze administratie. Dat is nodig voor ons
functioneren. Daarbij handelt het om gegevens, die volgens de wet niet vallen onder de
zogenaamde bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld medische informatie, ras,
politieke voorkeur of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens et cetera). Organisaties
die bijzondere persoonsgegevens verwerken moeten aan extra strenge eisen voldoen.
Daarvan is in onze administratie geen sprake.
1.1: De Stichting verwerkt mogelijk hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
a) als bestuurder, functionaris, stagiaire of vrijwilliger werkzaam bent bij de Stichting;
b) een dienst afneemt bij de Stichting (zoals mailings, nieuwsbrieven, huur van de
ruimte), een dienst levert aan de Stichting of deelneemt aan activiteiten van de
Stichting;
c) contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via de telefoon, e-mail, een contactformulier
op de website en dergelijke);
d) een presentielijst tekent op een bijeenkomst van de Stichting.

1.2: De Stichting verzamelt mogelijk de volgende (persoons)gegevens:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

voorletters en naam;
geboortedatum;
adres;
e-mailadres;
telefoonnummer;
leeftijd;
geslacht;
rekeningnummer(s) in het geval van donaties of declaraties;
en voorts mogelijk relevante gegevens zoals afgenomen en gedeclareerde
diensten, deelname aan activiteiten van de Stichting en (vrijwilligers)functies binnen
sociaal-maatschappelijke (belangen)organisaties waarmee de Stichting contacten
onderhoudt.

1.3: De Stichting kan deze gegevens gebruiken ten behoeve van:
•
•
•
•

beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
voorlichting (informatievoorziening);
onderzoek (ontwikkeling binnen het werkveld van de Stichting);
contacten binnen het werkveld van de Stichting.

2. Informatie, wijziging en bezwaar
U kunt contact opnemen met de Stichting via telefoonnummer 020-3317154 of per e-mail
hetgewildewesten@gmail.com. voor:
a) meer informatie over de wijze waarop de Stichting persoonsgegevens verwerkt;
b) vragen omtrent deze privacyverklaring;
c) het kenbaar maken van bezwaren die u heeft tegen het gebruik van uw gegevens
door de Stichting;
d) uw wens, dat uw gegevens uit de stichtingsadministratie worden verwijderd.
Indien u nieuwsbrieven ontvangt kunt u zich daar ten alle tijde voor uitschrijven.
3 Beveiliging van uw gegevens
1. De Stichting zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze
privacyverklaring genoemde doeleinden, en deze nimmer onbevoegd verstrekken
aan derden. Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is.
2. De Stichting treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw
gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.
3. Indien er sprake is van een datalek (bijvoorbeeld onbevoegde toegang tot de
persoonsgegevens) zal de Stichting hiervan direct melding doen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
4. Bij een bezoek aan onze website worden geen cookies geplaatst.

4 Derden
4.1: De Stichting kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
• verwerkers van de Stichting (voor de uitvoering van de dienstverlening en de
sociaal maatschappelijke taken/doeleinden van de Stichting zoals omschreven in
de Statuten). Zij hebben een geheimhoudingsplicht, mogen de gegevens niet voor
eigen doeleinden gebruiken en mogen de werkzaamheden niet aan een ander
(subverwerker) uitbesteden.
• sociaal–maatschappelijke organisaties met wie de Stichting samenwerkt (enkel
naam, telefoonnummer en /of e-mailadres.) enkel met uw toestemming en onder de
uitdrukkelijke voorwaarde dat zij beschikken over een adequaat privacyprotocol.
4.2: De Stichting verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel
4.1 tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of zij daartoe verplicht is op
grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak.
4.3: Gegevens over donaties worden nimmer aan derden kenbaar gemaakt.
5.Wijzigingen
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd op grond
van gerechtelijke uitspraken/nog te vormen jurisprudentie. Wij raden u daarom aan deze
privacyverklaring regelmatig te raadplegen.
Amsterdam, mei 2018
Stichting Het Gewilde Oude Westen

