Stichting Fonds Dr. Christine Buisman en Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen voor de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). De AVG is een Europese wet waarbinnen de omgang met persoonsgegevens en het
recht op privacy geregeld is. De AVG wet geldt binnen de hele Europese Unie.
Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen verbonden worden aan een individu, of waarmee een individu kan
worden geïdentificeerd.
De volgende regels moeten worden gevolgd:
•
•
•
•
•
•
•

transparantie: de persoon van wie de gegevens verwerkt worden, is hier van op de hoogte, heeft hiervoor
toelating gegeven en kent zijn rechten.
doelbeperking: de persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld, en mogen niet
voor andere zaken gebruikt worden
gegevensbeperking: enkel de noodzakelijke gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, mogen
worden verzameld
juistheid: de persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven
bewaarbeperking: de persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde
doel
integriteit en vertrouwelijkheid: de persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door
onbevoegden, verlies of vernietiging
verantwoording: de verantwoordelijke moet kunnen aantonen aan deze regels te voldoen

1. Gegevensstromen in kaart
Er is bij de Stichting Fonds Dr. Christine Buisman één stroom die persoonsgegevens bevat. Dit betreft de
persoonsgegevens van de subsidie aanvragers.
2. Welke gegevens worden bewaard?
Van de subsidie aanvragers worden de aanhef, naam, adres, telefoonnummer, mailadres en bankrekeninggegevens
bewaard.
3. Met welk doel worden deze gegevens bewaard?
Deze gegevens van de subsidie aanvragers worden bewaard om:
1. subsidie aanvragers te informeren over de al dan niet toekenning van de subsidie
2. subsidies te kunnen uit betalen
4. Wie heeft toegang tot en is verantwoordelijk voor het correct opslaan, eventueel wijzigen en beschermen
van deze gegevens?
De voorzitter en de secretaris.
5. Hoe worden deze gegevens bewaard en beveiligd?
In een excel-bestand dat met een wachtwoord beschermd is en dat ieder kwartaal gewijzigd wordt. Het wachtwoord is
alleen bij de voorzitter en secretaris bekend.
6. Hoe lang worden deze gegevens bewaard?
Totdat de subsidie volledig is afgehandeld.
Daarna worden de bij de Stichting Dr. Christine Buisman de aanwezige gegevens van de donateur verwijderd.

