
 

 

Privacy statement Stichting Cultuur FB Oranjewoud 

Algemeen 
Stichting Cultuur FB Oranjewoud verwerkt uw persoonsgegevens conform de wet- en regelgeving die 
hierop van toepassing is. 
 
Grondslag 
Een bedrijf heeft wel een grondslag nodig om persoonsgegevens te mogen verwerken. Stichting Cultuur 
FB Oranjewoud verwerkt persoonsgegevens met als grondslag de gegeven ‘toestemming’ van de 
betrokkene(n), de noodzakelijkheid voor het ‘uitvoeren van een overeenkomst’, de ‘wettelijke 
verplichting’ die op Stichting Cultuur FB Oranjewoud rust en voor het ‘behartigen van een 
gerechtvaardigd belang’ in de zin van artikel 6 lid 1 sub a, b, c en f van de AVG.  

 
Welke persoonsgegevens  

▪ Naam; 
▪ Adresgegevens; 
▪ E-mailadres; 
▪ Telefoonnummer; 
▪ Bankrekeningnummer. 

 
Doeleinde  

− Om contact te leggen met subsidieaanvragers, klanten, leveranciers en overige zakelijke 
samenwerkingspartners; 

− Om overeenkomsten op te stellen en uit te voeren met subsidieaanvragers, klanten, 
leveranciers en overige samenwerkingspartners; 

− Om te kunnen voldoen aan  de wettelijke verplichting die op Stichting Cultuur FB Oranjewoud 
rust; 

− Voor relatiebeheer met iedere partij waarmee Stichting Cultuur FB Oranjewoud een 
overeenkomst gesloten heeft;  

− Voor het doorsturen van bedrijfsgegevens aan betrokken partijen; 
 

Derden  
In beginsel worden persoonsgegevens van klanten niet gedeeld met derden. Wanneer Stichting Cultuur 
FB Oranjewoud wel persoonsgegevens deelt met derden dient Stichting Cultuur FB Oranjewoud ervoor 
te zorgen dat deze gegevens niet misbruikt worden en op deugdelijke wijze verwerkt worden. Stichting 
Cultuur FB Oranjewoud heeft een deugdelijke verwerking van persoonsgegevens van klanten door 
derden gewaarborgd door ‘verwerkersovereenkomsten’ te sluiten met deze partijen en services.  
Alle partijen, (IT) faciliteiten en services, waar Stichting Cultuur FB Oranjewoud gebruik van maakt en 
die te maken krijgen met de verwerking van bovenstaande persoonsgegevens dient Stichting Cultuur FB 
Oranjewoud zo’n overeenkomst mee te sluiten. 
 
Cookiebeleid 
Cookies zijn bestanden die worden gemaakt als je een website bezoekt. Hier staan persoonsgegevens in 
die gebruikt kunnen worden in een volgend bezoek aan die website.  
  
Er zijn drie soorten cookies: 

1. Analytische cookies 
Voor het verbeteren van uw website. Deze cookies mogen beperkt gebruikt worden zonder 
toestemming. 

2. Functionele cookies  
Voor het goed functioneren van uw site. Hiervoor is geen toestemming nodig. 

3. Tracking cookies 
Deze cookies mogen alleen met expliciete toestemming van de gebruiker. 

 



 

 

Bij Stichting Cultuur FB Oranjewoud zijn alle drie de vormen van cookies aan de orde. Analytische cookies 
zorgen ervoor dat de onderneming duidelijkheid in het gebruik van de website door bezoekers kan 
verwerven. Op grond van deze anonieme gegevens kunnen er aanpassingen gemaakt worden in 
bijvoorbeeld de lay-out van de website.1 Voor het verkrijgen van deze anonieme gegevens zal Stichting 
Cultuur FB Oranjewoud gebruik maken van ‘Google Analytics’. Dit programma kan inzicht geven in het 
gebruik van de website op een zodanige manier dat er geen privacygevoelige informatie verstrekt wordt 
tijdens dit proces.2 Het overzicht dat verkregen wordt van het gebruik van de website zal toegepast 
worden om de website op het gebied van efficiëntie en effectiviteit beter te laten functioneren. 
 
Van functionele cookies wordt gebruik gemaakt door de website beter en gemakkelijker te laten werken. 
Zo worden er gegevens onthouden door deze cookies die ervoor zorgen dat je niet iedere keer in hoeft 
te loggen op de website (in het geval dat de consument een account aangemaakt heeft). Daarnaast 
zorgen functionele cookies ervoor dat de spullen in je ‘winkelwagen’ onthouden worden.3 De website 
van Stichting Cultuur FB Oranjewoud zal hierdoor makkelijker in gebruik zijn door de consument. 
Er is sprake van tracking cookies omdat de website van Stichting Cultuur FB Oranjewoud het toelaat 
(indien de bezoeker hier toestemming voor geeft) dat er cookies geplaatst mogen worden die de 
bezoeker ‘tracken’. Dit heeft voor Stichting Cultuur FB Oranjewoud als voordeel dat de consument 
gericht wordt naar producten die bij hem of haar passen. 
 
 
Bewaartermijn  
Gegevens zoals een ingestuurde C.V. of sollicitatiebrief zullen tot een jaar na aanlevering bewaard 
blijven. Betrokkene kan inzage, wijziging of vernietiging van de gegevens verzoeken aan het vooraf 
bepaalde aanspreekpunt binnen Stichting Cultuur FB Oranjewoud. 

Daarnaast worden gegevens, die verzameld en verwerkt worden omtrent het opmaken en uitvoeren 
van overeenkomsten met subsidieaanvragers, zakelijke partners en/of klanten en leveranciers, voor een 
zo kort mogelijk periode, niet langer dan nodig voor het gegeven doeleinde tot maximaal zeven jaar na 
afronding van de desbetreffende overeenkomst. Ook in dit geval kunnen betrokkenen op verzoek deze 
persoonsgegevens inzien, wijzigen of vernietigen. Het recht voor betrokkenen op inzage, wijziging of 
vernietiging wordt in het Privacy statement aan deze partijen uitdrukkelijk kenbaar gemaakt.  

 
Recht op inzage  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te vernietigen. Daarnaast heeft u 
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken 
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Cultuur FB Oranjewoud en heeft u het 
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, vernietiging, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens 
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens 
sturen naar cultuur@fboranjewoud.nl onder vermelding van ‘verzoek AVG’ of, indien het een 
personeelskwestie betreft mag dit aan de direct leidinggevende worden gemaild.  

Stichting Cultuur FB Oranjewoud zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw 
verzoek reageren.  

 
1 Art. 11.7a lid 3 sub b Telecommunicatiewet 
2 Autoriteit persoonsgegevens, handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics, datum publicatie: 
15-08-2018, te vinden op: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/138._handleiding_privacyvriendelijk_instell
en_google_analytics_aug_2018.pdf (laatst geraadpleegd op 20-11-2018) 
3 Art. 11.7a lid 3 sub b Telecommunicatiewet 

mailto:cultuur@fboranjewoud.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/138._handleiding_privacyvriendelijk_instellen_google_analytics_aug_2018.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/138._handleiding_privacyvriendelijk_instellen_google_analytics_aug_2018.pdf


 

 

Gegevens die benodigd zijn om een overeenkomst tot voldoening te brengen of om een dienst te leveren 
zijn verplicht en kunnen niet vernietigd worden zonder dat dit effect heeft op de uitvoering van de 
overeenkomst of dienst. Dit geldt met name voor werknemers die in dienst zijn en overeenkomsten die 
nog in uitvoering zijn. 

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Stichting Cultuur FB Oranjewoud uw persoonsgegevens 
verwerkt kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 


