FACING EDS
Privacy Statement Stichting Facing EDS
November 2019
Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Stichting Facing EDS (hierna:
Facing EDS) van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het
gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de
verwerking van persoonsgegevens door Facing EDS in Nederland.
1.

Over ons

Stichting Facing EDS
Heierveldlaan 1
5993 GD Maasbree
KvK 72586826
Vragen of een Verzoek indienen?
info@facing-eds.nl
1.
Persoonsgegevens
Deze persoonsgegevens verwerken we
We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je.
a. Handelsnaam (donateurs)
b. Voor- en Achternaam
c. (Vestigings)adres en Postadres
d. E-mailadres
e. Telefoonnummer (vast en mobiel)
f. Geboortedatum
g. Aandoening
h. Social media accountnamen
i. Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer
j. Betaalgegevens
k. Portretten
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l.
Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen door:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

onze site te bezoeken
onze social media kanalen te bezoeken
ons te steunen d.m.v. een donatie/sponsoring of gift
zich in te schrijven voor de nieuwsbrief
mee te doen met een activiteit
contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via e-mail
openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK
overige open bronnen

2.
Doeleinden
Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens
We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG en UAVG
mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.
Reacties
Als je een reactie op onze website of social media achterlaat, onder een (blog)post of een
recensie bij een product, dan verwerken we je naam en misschien je portretfoto. Dit laten
we in principe oneindig staan, tenzij de (blog)post of het product van de website verdwijnt
of wanneer jij een verwijderingsverzoek bij ons indient.
We hebben een gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan, met name
wanneer er ook weer antwoord is gegeven, door ons of een derde, op jouw reactie.
Contact
Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier, WhatsApp
of social media, dan hebben we van jou gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te
kunnen reageren op jouw bericht aan ons. Heb je contact opgenomen via social media op
de privé account van Mariska, Martine of Tamara? Er is dan sprake van privé of huiselijk
gebruik. In alle andere gevallen verwerken we de gegevens maximaal 5 jaar, om
bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waar dat
over is gegaan en wat er is besproken. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te
weten, zodat we je beter kunnen helpen en beter prioriteiten kunnen stellen.
Offertes
Vraag je bij ons een offerte op, dan verwerken we je bedrijfs- en persoonsgegevens om
een gerichte offerte te kunnen sturen. We bewaren offertes 8 jaar. Het is namelijk onze
wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is
gegaan.
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Overeenkomst
Behalve om offertes en facturen te kunnen sturen hebben we soms je gegevens nodig
om de overeenkomst zelf uit te kunnen voeren en hebben we gegevens nodig voor het
dossier. Deze gegevens verwerken we dan in elk geval gedurende de overeenkomst en
zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.
Facturatie
Als je ons een opdracht hebt gegeven om een factuur te maken, dan verwerken we de
gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je
naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur
te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening
dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens
8 jaar.
Nieuwsbrief
We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je geïnteresseerd in ons bent of omdat je
jezelf hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie
en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je
uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt
uitgeschreven.
Donatie/sponsoring/gift
Als je een donatie hebt gedaan, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor
de uitvoering van de donatie. Bij betaling zullen we bijhouden van welke rekening dit
komt en wie de rekeninghouder is om een degelijke administratie te voeren. We bewaren
de betaalgegevens 8 jaar.
Relatiebeheer
Wanneer je aan hebt gegeven mee te willen werken aan een project, zullen we je
gegevens noteren voor een later tijdstip. Bij afgifte van een visitekaartje zullen we ook je
gegevens verwerken voor 5 jaar.
Gerechtvaardigd belang
In sommige van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om
gegevens te verwerken. We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen
bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de
persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We
zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en
onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.
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3.
Doorgifte
Ontvangers van persoonsgegevens
We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:
• Bestuursleden Facing EDS
• Vrijwilligers Facing EDS, alleen wanneer dit nodig geacht wordt om de functie uit te
voeren.
• Hosting van onze website
• WordPress
• Officesysteem
• Google systeem
• Boekhouder
• Mailservers
• Telefoondiensten
• Betaaldiensten
• Bezorgdiensten
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor wij ze gekregen
hebben? Dan mogen wij dat wanneer er tussen beide doelen een nauwe samenhang
bestaat.
Is er onvoldoende verwantschap tussen het doel waarvoor wij de gegevens hebben
verkregen en het nieuwe doel? Dan vragen wij u om toestemming.
5.
Jouw rechten
We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen
op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen,
neem dan contact op per e-mail via info@facing-eds.nl.
Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag
vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.
Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te
beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking
onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van
een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.
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Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten
behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor
inzetten.
Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en
machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt
overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken
en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.
Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw
toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de
toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de
intrekking.
Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je
klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
6.
Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige
verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de
gegevens die wij verwerken.
7.
Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw
browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen
kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.
Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer:
http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies.
Social media
We zullen veel content van onze website delen via social media. Lees de
privacyverklaring van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met
privacy omgaan.
• Facebook : https://www.facebook.com/privacy/explanation
• Instagram : https://help.instagram.com/519522125107875
• LinkedIn : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
• Twitter: https://twitter.com/privacy
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Links
Op onze website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken
ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites
gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of
privacyverklaring van de betreffende website.
8.

Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een
andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze
website publiceren.

LET’S FACE IT TOGETHER
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