Privacyverklaring Stedenband Groningen-San Carlos
1. Inleiding
Stedenband Groningen San Carlos beheert voor verschillende doeleinden persoonsgegevens.
Met ingang van 25 mei 2018 geldt in Nederland de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), waarin regelgeving is vastgelegd voor het beschermen en
beheren van persoonsgegevens door organisaties.
2. Hoe verzamelt de Stedenband persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden verzameld op verschillende manieren:
a) Als u via onze website www.groningensancarlos.nl het contactformulier invult.
b) Als u ons een mail stuurt.
c) Als u ons telefonisch verzoekt informatie toe te sturen.
d) Als u zich aanmeldt als donateur en gebruik maakt van automatische incasso.
e) Als u zich op een andere manier bij ons aanmeldt, bijv. als vrijwilliger, stagiair of
projectpartner.
3. Welke gegevens worden er verzameld?
De Stedenband verzamelt naam, adres, woonplaats, mailadres en in bepaalde gevallen uw
telefoonnummer en de naam van uw organisatie. Bij aanmelding als donateur via
automatische incasso worden ook uw bankgegevens opgeslagen.
Wanneer u heeft aangegeven onze correspondentie en uitgaven alleen via mail te willen
ontvangen, dan bewaren we alleen uw naam en mailadres.
4. Gebruik van uw persoonsgegevens
De Stedenband gebruikt uw persoonsgegevens voor:
a) het toesturen van ons nieuwsbulletin Enlace, het Jaarverslag, een donateursbrief en
andere PR-uitingen van de Stedenband (zoals uitnodigingen voor bijeenkomsten en
activiteiten van de Stedenband);
b) het kunnen benaderen van onze vrijwilligers, stagiairs en projectpartners.
5. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
Voor het kunnen verzenden van de papieren versie van ons bulletin ¡Enlace!, het Jaarverslag
en de donateursbrief sturen we uw NAW-gegevens naar de drukker die de verzending voor
ons verzorgt. Via een, door de AVG verplichte, verwerkersovereenkomst tussen de
Stedenband en de drukker is uw privacy gewaarborgd.
Onze websitebouwer heeft toegang tot onze website en heeft daardoor in principe inzicht in
de gegevens van personen die het contactformulier via de website hebben gebruikt. Ook met
de websitebouwer wordt via een verwerkersovereenkomst uw privacy gegarandeerd.

De Stedenband zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, noch ter beschikking
stellen aan derden voor commerciële doeleinden.
6. Correctheid van gegevens
U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste persoonsgegevens aan de
Stedenband. De Stedenband is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze opnemen van de
gegevens in haar bestand.
7. Bewaren van persoonsgegevens
De Stedenband bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en zo lang als in
de specifieke regelgeving wordt vereist.
8. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
De Stedenband neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen
teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking.
9. Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of
verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht
van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens in ons bestand te allen tijde
intrekken. Uw gegevens worden dan verwijderd.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het bureau
van de Stedenband (sancarlos@groningen.nl).
10. Wijzigingen in het privacy beleid
Het bestuur van Stedenband behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te
wijzigen. Deze wordt gepubliceerd op de pagina’s ANBI en Contact op de website van de
Stedenband. U vindt daar steeds de meest recente versie.
11. Contact
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot deze privacyverklaring en/of met
betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten het Hoofd Bureau
van de Stedenband.
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