Privacyreglement van Stichting Papoeajeugd naar
school (PJNS)
Uw persoonsgegevens en privacy in onze organisatie
Algemeen
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van
privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met
persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde
rechten.
PJNS verwerkt persoonsgegevens.
In onze organisatie worden persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats en andere
contactgegevens) van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u als donateur of geïnteresseerde te
kunnen benaderen om onze organisatie te ondersteunen en om verantwoording aan u af te
leggen via onze nieuwsbrief en/of website.
De contactgegevens worden ook gebruikt om u de nieuwsbrief te sturen.
De plichten van stichting PJNS
PJNS is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in
de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de stichting als volgt:
• Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
o Voor het sturen van nieuwsbrieven per post of digitaal aan hen die zich hiervoor
opgegeven hebben.
o voor het geven van voorlichting over Papoea aan mogelijk geïnteresseerden.
• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
• U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
Dit gebeurt via de nieuwsbrief of via onze website.
• Alle bestuursleden/vrijwilligers hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw
persoonsgegevens.
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander
daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of per brief kenbaar maken
aan ons secretariaat. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van onze nieuwsbrief of
ander materiaal dan kunt u dit ook kenbaar maken door zich af te melden via onze website.
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden.
Er worden extern alleen adresgegevens verstrekt aan de drukker en verzender van de
Nieuwsbrief die deze daarna weer meteen vernietigt.

