Reglement Verwerking Persoonsgegevens AVG van de Stichting Platform Bescherming Burgerrechten
In dit Privacyreglement wordt geregeld hoe de Stichting Platform Bescherming Burgerrechten
omgaat met de registratie en verwerking van de persoonsgegevens van de leden van het Platform en
andere betrokkenen. Daarmee wordt voldaan aan de verplichtingen van de Europese regels voor de
bescherming van persoons-gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). De
Stichting acht in navolging van het Platform privacybescherming een belangrijke zaak en wil zelf ook
volstrekt transparant zijn over de wijze waarmee zij zelf met dit onderwerp omgaat.

Opslag en bescherming
De fysieke administratie van de Stichting bevindt zich onder de voorzitter van de Stichting, in een
afsluitbare kast in een niet vrij-toegankelijke ruimte. De fysieke administratie/archief is beperkt van
omvang, omdat het grootste deel van de administratie en archief digitaal wordt bijgehouden.
De digitale administratie wordt met de voor een kleine organisatie zonder winstoogmerk normale
veiligheidswaarborgen beschermd tegen inzage door anderen dan de bestuursleden. Alleen het
bestuur en degenen die het bestuur toegang geeft hebben toegang tot de administratie en het
archief.
Verwerking van gegevens en doelbinding
Persoonsgegevens welke worden verwerkt in de administratie zijn:
 Namen, adressen en aanheffen, alsmede telefoonnummers van de (oud-) bestuursleden van
de Stichting, en van organisaties en natuurlijke personen die (al dan niet tijdelijk) lid zijn van
het Platform Bescherming Burgerrechten en de namen, adressen, aanheffen en
telefoonnummers van hen door wie de leden vertegenwoordigd worden
 Bankgegevens, namen en adressen van donateurs van de Stichting
 Bankgegevens, namens en adressen en eventuele BTW-nummers en eventuele KvK-nummers
van partijen aan wie gelden worden betaald door de Stichting ten behoeve van het
functioneren van het Platform, of ten behoeve van projecten die door het Platform zijn
geëntameerd, of waaraan het Platform heeft besloten deel te nemen
Het doel van de verwerking is het faciliteren van communicatie met het Platform, het voeren van een
deugdelijke financiële administratie en het in brede zin mogelijk maken van het nastreven van de in
de Statuten opgenomen doelen van de Stichting.
De hiervoor genoemde gegevens worden bewaard gedurende de tijd dat er een actieve relatie met
de desbetreffende natuurlijke persoon of rechtspersoon bestaat, en zeven jaar nadat voor het laatst
contact met die persoon is geweest. Deze termijn garandeert, dat de Stichting aan haar wettelijke
verplichtingen kan voldoen en financiële verantwoording kan afleggen.
Een actieve relatie met de desbetreffende persoon wordt aangenomen, als deze persoon in het
toepasselijke kalenderjaar lid is van het Platform Bescherming Burgerrechten, of een lid daarvan
vertegenwoordigt, dan wel een geldelijk bedrag heeft ontvangen van of heeft gegeven aan de
Stichting.
Vanaf de inwerkingtreding van de AVG wordt aan alle nieuwe leden van het Platform toestemming
gevraagd voor het vastleggen en verwerken van de hierboven genoemde, op hen betrekking
hebbende persoonsgegevens.

Inzage en het recht vergeten te worden
Inzage van gegevens met inbegrip van persoonsgegevens wordt door de Stichting verstrekt in de
volgende gevallen:
a. Aan personen van wie de gegevens zijn verwerkt, mits de belangen van anderen daardoor niet in
gevaar komen en dat passend is binnen het doel van de verwerking;
b. Aan de Belastingdienst indien daarom gemotiveerd wordt verzocht, doch slechts als er financiële
transacties met de betreffende partij hebben plaatsgevonden;
c. Aan personen of instantie tegenover wie een wettelijke verplichting staat tot het geven van inzage
of het verstrekken van gegevens.
Op verzoek van de onder a) genoemde personen of instanties worden de van hen opgenomen
gegevens gecorrigeerd of verwijderd, zulks onder dezelfde voorwaarden als onder a) vermeld.
Verzoeken, vragen en klachten dienen te worden gericht aan de voorzitter van de Stichting, die
tevens is benoemd als de functionaris die toeziet op de privacybescherming binnen de Stichting.
Dit reglement is in werking getreden op 24 mei 2018

