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Privacy Policy Document 

 

Stichting Nijmegen Blijft in Beeld hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 

Wij gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en doen er alles aan om uw privacy te 

waarborgen.  

Stichting Nijmegen Blijft in Beeld houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij in 

ieder geval:  

a. uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons Privacy Policy 

Document; 

b. de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

c. geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering 

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

d. passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

e. vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 

uw persoonsgegevens; 

f. op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren. 

Als Stichting Nijmegen Blijft in Beeld zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de  

Persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. Indien u na het doornemen van dit Privacy Policy 

Document nog vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder aan dit 

document. 

 

Verwerking gegevens 

 

De persoonsgegevens worden, afhankelijk van het doeleinde waarvoor ze verkregen werden, op 

verschillende wijze door ons verwerkt. Hieronder volgt een overzicht daarvan. 

 

1. Verwerking van persoonsgegevens van donateurs  
Persoonsgegevens van donateurs worden door Stichting Nijmegen Blijft in Beeld verwerkt ten 

behoeve van de volgende doelstellingen: 

 donateursadministratie; 

 het informeren van donateurs d.m.v. nieuwsbrieven (e-mail). 

 toezending van Beeldschrift; 

 communicatie over en naar aanleiding van voor  donateurs toegankelijke bijeenkomsten ; 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de aanmelding als donateur via het inschrijfformulier of via 

e-mail of op een andere wijze. 

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Stichting Nijmegen Blijft in Beeld de volgende persoons- 

gegevens van u vragen: 

 

Voornaam, Tussenvoegsel, Aanspreekvorm, Achternaam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummers, E-

mailadres, Bankgegevens. 

 

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Nijmegen Blijft in Beeld opgeslagen ten behoeve van 
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bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van het donateurschap. Het donateurschap 

eindigt door opzegging door de donateur of twee jaar na ontvangst van de laatste donatie. 

Daarna worden de gegevens bewaard in ons archief voor historische doeleinden. De bankgegevens 

worden alleen in de financiële administratie bewaard gedurende de looptijd van het donateurschap. 

 

Verantwoordelijk voor deze gegevens is de penningmeester. Bewerking van deze gegevens is 

voorbehouden aan de penningmeester en de persoon die de donateursadministratie bijhoudt. Toegang 

tot deze gegevens is beperkt tot deze personen. 

 

2. Verwerking van persoonsgegevens van schenkers en rechthebbenden van beeldmateriaal 

Persoonsgegevens van schenkers en rechthebbenden worden door Stichting Nijmegen Blijft in Beeld 

verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:  

 Administratieve doeleinden zoals datum van schenking, naam schenker, inhoud van het materiaal, 

afspraken over gebruik en eventuele rechten;  

 Communicatie over gebruik van het materiaal; 

 Communicatie over en naar aanleiding van bijeenkomsten;  

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Stichting Nijmegen Blijft in Beeld de volgende persoons- 

gegevens van u vragen: 

 

Voornaam, Tussenvoegsel, Aanspreekvorm, Achternaam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummers, E-

mailadres, Bankgegevens. 

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Nijmegen Blijft in Beeld opgeslagen ten behoeve van 

bovengenoemde verwerkingen zolang het beeldmateriaal berust bij de Stichting Nijmegen Blijft in 

Beeld of het Regionaal Archief Nijmegen. 

 

Verantwoordelijk voor deze gegevens is het bestuur van de Stichting. Bewerking en toegang zijn 

voorbehouden het bestuur. Het bestuur kan de uitvoering delegeren aan één persoon. 

 

3. Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers 

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden verwerkt met de volgende doelstelling 

 Vastleggen van gemaakte afspraken in de vrijwilligersovereenkomst. 

 Taaktoedeling en voortgangsbewaking. 

 Communicatie over en naar aanleiding van bijeenkomsten met vrijwilligers. 

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Stichting Nijmegen Blijft in Beeld de volgende persoons- 

gegevens van u vragen: 

Voornaam, Tussenvoegsel, Aanspreekvorm, Achternaam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummers, E-

mailadres, Bankgegevens. 

 

Deze gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de vrijwilligersrelatie. Daarna bewaart het 

bestuur de gegevens, behalve de bankgegevens in een apart bestand. 

 

Verantwoordelijk voor deze gegevens is het bestuur van de Stichting. Bewerking en toegang zijn 

voorbehouden aan het bestuur. 

 

4. Verwerking van persoonsgegevens van Leveranciers 

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Stichting Nijmegen Blijft in Beeld verwerkt ten 

behoeve van de volgende doelstellingen: 

 administratieve doeleinden; 

 communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; 

 het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. 

 betalingen 
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Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht. 

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Stichting Nijmegen Blijft in Beeld de volgende persoons- 

gegevens van u vragen: 

Bedrijfsnaam, Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, (zakelijke) Telefoonnummers, (zakelijk) E-

mailadres, Bankgegevens. 

 

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Nijmegen Blijft in Beeld opgeslagen ten behoeve van 

bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de 

financiële administratie voor een periode van maximaal 3 jaar.  

 

Verantwoordelijk voor deze gegevens is het bestuur van de Stichting. Bewerking en toegang zijn 

voorbehouden aan het bestuurslid Mw. I. Martin en de penningmeester.. 

 

 

5. Verstrekking aan derden 

Bovenstaande gegevens kunnen aan derden verstrekt worden indien dit noodzakelijk is  

voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Momenteel is dat enkel het geval bij het opstellen en verzenden van drukwerk (naam en 

adresgegevens) en bij het archiveren van beeldmateriaal in het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). 

Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten met hierin de nodige afspraken 

om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Wij verstrekken nooit persoonsgegevens partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben 

afgesloten. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming 

voor geeft 

 

6. Bewaartermijn 

Stichting Nijmegen Blijft in Beeld bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het  

doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet of andere overheidsmaatregelen is 

vereist.  

 

7. Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 

van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking   ; zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 

maatregelen genomen; 

 

 De toegang tot de systemen waarop de gegevens staan is technisch beperkt tot de 

rechthebbenden. 

 De systemen zijn naar de stand van techniek beveiligd tegen onrechtmatige toegang 

 Er bestaan backups van de gegevens onder dezelfde restricties 

 

8. Rechten omtrent uw gegevens  

U hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u 

ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 

(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u 

verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een 

andere partij.  

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken. 

Indien wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u 

gegeven toestemming hiertoe, dan heef u ook het recht deze toestemming in te trekken. 

 

9. Klachten 

Mocht u een klacht hebben over onze verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 

direct contact met ons op te nemen, ten einde samen met u de betreffende zaak of “het betreffende 
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probleem” op te lossen. Mocht een oplossing niet bereikt worden, dan heeft u de mogelijkheid een 

klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied 

van privacybescherming. 

 

10. Vragen 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact  

met ons op! 

Contactgegevens 

Stichting Nijmegen Blijft in Beeld  

Secretaris:  

Jan Schreurs 

Postbus 1151 

6501 BD Nijmegen  

 

NBIBJAN@gmail.com 

 

Datum: 25 mei 2018. 

Gewijzigd op 19 december 2018 
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