
Stichting Fundament 
 

Privacybeleid 
 
Vanaf mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De zorg voor 
privacy wordt er door versterkt. Bij Stichting Fundament vinden we de privacy van onze vrijwilligers, 
donateurs, aan projecten verbonden medewerkers, bestuursleden en andere relaties belangrijk. We 
willen transparant zijn over de gegevens die we verzamelen en die we gebruiken.  
 
Hoe komen we aan de gegevens 
De persoonlijke gegevens waarover we beschikken hebben een zakelijk karakter. Daarbij moet ge-
dacht worden aan adressen van donateurs, ontvangers van onze Nieuwsbrief, adressen van bestuurs-
leden, adressen van instellingen waar Stichting Fundament contacten heeft. Deze adressen ontvan-
gen we veelal telefonisch, schriftelijk, persoonlijk of per e-mail.  
De adressen gebruiken we voor de gewenste communicatie, of een gevraagde dienst.  
Voor de projecten in Oost-Europa beschikken we over adressen van projectleiders, relevante project-
medewerkers en verbonden instanties ter plaatse. In onze Nieuwsbrief nemen we projectinformatie 
inclusief fotomateriaal op, zoals dat vanwege de projecten aan ons wordt verstrekt. 
 
Aard van persoonsgegevens 
Stichting Fundament beschikt over de naam, adres, banknummer van donateurs die het werk van de 
stichting financieel steunen. Deze gegevens worden beheerd door de Donateursadministratie binnen 
de organisatie van Stichting Fundament. Bedoelde donateurs ontvangen de Nieuwsbrief van de stich-
ting. Toezending geschiedt per post, of per e-mail. 
De bestuurssecretaris beheert de namen en adressen van contactpersonen van de instanties waar-
mee Stichting Fundament contacten onderhoudt. Ook de namen en adressen van personen die ver-
bonden zijn aan de projecten in Oost-Europa, zoals die door Stichting Fundament ondermeer financi-
eel gesteund worden. 
Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij we dat expliciet aangeven en we daar 
vanwege betrokkenen toestemming voor hebben ontvangen. Per saldo is de aard van de door Stich-
ting Fundament beheerde persoonsgegevens zakelijk en gericht op de taakstelling van de stichting.  
 
Privacy rechten 
De AVG beoogt het bieden van faciliteiten om privacyrechten te versterken.  
Vanuit die gedachte bestaat de mogelijkheid tot: 
a. Inzien van eigen gegevens. 
Men mag de eigen gegevens inzien of opvragen. 
b. Verwijderen gegevens (recht op vergetelheid) 
Men heeft het recht ons te vragen de eigen persoonsgegevens te verwijderen na beëindiging van 
donateurschap, zakelijke relatie of vrijwilligerswerk.  
 
Klachten over de verwerking 
De Stichting Fundament gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Bij een klacht over de ver-
werking ervan, kan de klacht worden gedeponeerd bij de bestuurssecretaris. Blijkt de klacht niet in 
onderling overleg oplosbaar, dan kan men de klacht indienen bij de privacy toezichthouder, de Autori-
teit Persoonsgegevens (AP), tel: 0900-2001201, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  
 
Stichting Fundament kan het privacybeleid aanpassen. De laatste versie staat steeds op de website 
www.stichting-fundament.nl. 
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