Privacy statement Stichting Verkoop Grond Terneuzen
In het kort
Stichting Verkoop Grond Terneuzen gevestigd te Goor, gebruikt de persoonsgegevens om de
donateurs (belanghebbenden) van dienst te kunnen zijn en hen te kunnen informeren m.b.t. het
gezamenlijke doel. Stichting VGT beschermt de persoonsgegevens volgens de wet. Persoonsgegevens
worden alleen gebruikt zodra de donateur (belanghebbende) heeft aangegeven dat Stichting VGT
hier gebruik van mag maken. Anders worden deze alleen gebruikt om de donateur (belanghebbende)
te informeren via de digitale nieuwsbrief.
In dit privacy statement geven wij je informatie over het volgende:
➢
➢
➢
➢
➢

Welke persoonsgegevens gebruiken wij waarvoor?
Wie ontvangt jouw persoonsgegevens (nog meer)?
Welke beveiligingsmaatregelen nemen wij?
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Welke rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens en hoe kom je met ons
daarover in contact?
➢ Wijziging van het privacyreglement
Welke persoonsgegevens gebruiken wij waarvoor?
Donateurs
Stichting VGT is v.w.b. inkomsten afhankelijk van donaties. Met deze inkomsten kan aan het
gezamenlijke doel worden gewerkt. De donateurs (belanghebbenden) geven aan dat zij actief op de
hoogte gehouden willen worden van de ontwikkelingen m.b.t. het gezamenlijke doel.
De gegevens die hiervoor worden verzameld worden actief bijgehouden door de backoffice van de
Stichting VGT. Het gaat hierbij om de NAW-gegevens, e-mail adressen, telefoonnummers,
kavelnummers en bankgegevens (t.b.v. van automatische incasso) van de donateurs.
Nieuwsbrieven
Donateurs van de Stichting VGT ontvangen standaard de nieuwsbrieven en informatie over de
activiteiten. Voor dit doel gebruikt de Stichting de persoonsgegevens van de donateurs
(belanghebbenden). Zij kunnen zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via een e-mail naar
info@stichtingvgt.nl of per telefoon via 0547 760 441. Bij afmelding worden alle bij de Stichting VGT
geregistreerde persoonsgegevens verwijderd.

Wie ontvangt jouw persoonsgegevens (nog meer)?
Stichting VGT kan in het belang van het gezamenlijke doel van de Stichting een externe partij
(expertise) inschakelen. Deze organisatie of adviseur kan gebruik maken van de persoonsgegevens
van de donateurs na ondertekening van de overeenkomst tussen de Stichting en de belanghebbende.
De gegevens mogen uitsluitend gebruikt worden t.b.v. het realiseren van het gezamenlijke doel zoals
vastgelegd in de statuten.

Stichting VGT werkt samen met Grondplatform in Utrecht een handelsplatform dat aanbieders en
kopers van grondpercelen bij elkaar brengt. De Stichting deelt daarom de persoonsgegevens van
haar donateurs met Grondplatform.
Stichting VGT streeft ernaar om zoveel mogelijk persoonsgegevens binnen de Europese Economische
Ruimte te (laten) verwerken. De Stichting zorgt er in ieder geval voor dat er voldoende vereiste
technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om te verzekeren dat de
persoonsgegevens van de donateurs veilig zijn en uitsluitend voor opgedragen doeleinden worden
gebruikt. Er geldt een wettelijke verplichting voor de Stichting om persoonsgegevens aan de
Belastingdienst te verstrekken. Verder zullen wij alleen gegevens aan derden verstrekken als
daarvoor toestemming is gegeven door de donateur.
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Stichting VGT bewaard persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan
noodzakelijk is. De persoonsgegevens worden bewaard zolang het doel van de Stichting niet behaald
is. Mocht het doel van de Stichting zijn behaald, of een afmelding van een donateur binnen komen
dan zorgt de Stichting dat de persoonsgegevens worden afgehandeld conform de wet.
Welke beveiligingsmaatregelingen neemt de Stichting VGT?
Stichting VGT gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de donateurs
(belanghebbenden). Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om
jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Dit doet de Stichting
door gebruik te maken van een beveiligde werkmap, beveiligingssoftware, virusscanners en firewalls.
Verder hebben alleen medewerkers van de Stichting toegang tot de persoonsgegevens van de
donateurs om bepaalde taken te verrichten, en hebben alle medewerkers zich verbonden aan
absolute geheimhouding.

Welke rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens en hoe kom je met de Stichting
daarover in contact?
Gegevens inzien, aanpassen, overdragen, verwijderen, intrekken toestemming of bezwaar
Iedere donateur (belanghebbende) heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de donateur (belanghebbende) het recht om eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van de persoonsgegevens door de Stichting. Ook is er het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat de donateur(belanghebbende) een verzoek bij de Stichting in kan dienen om de
persoonsgegevens die de Stichting over de donateur bezit in een computerbestand naar de
belanghebbende of een andere organisatie te sturen. Tevens kan er een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op
verwerking van de persoonsgegevens door de donateur of belanghebbende worden gedaan d.m.v.
een e-mail naar info@stichtingvgt.nl. Om er zeker van te zijn dat het daadwerkelijk om de persoon
gaat die bij de Stichting bekend is in het systeem, vragen wij een kopie van een identiteitsbewijs of
paspoort mee te sturen waarbij het BSN nummer zwart is gemaakt. Dit ter bescherming van de
privacy van de donateur of belanghebbende.

Wijziging van het privacyreglement
De Stichting kan dit Privacyreglement aanpassen. Mocht dit gebeuren dan krijgen alle actieve
donateurs en belanghebbenden per e-mail hiervan bericht.
Een papieren versie van het privacy statement van de Stichting VGT kun je opvragen bij het kantoor
van de Stichting VGT, bereikbaar via 0547 760 441 of stuur een e-mail naar info@stichtingvgt.nl.

