
 

 

 PRIVACY VERKLARING 
 

Over de Stichting Bolswards Historie 

Stichting Bolswards Historie geeft vanuit één van haar statutaire doelstellingen advies en verleent 

medewerking in alle aangelegenheden welke betrekking hebben op al het handelen van particulieren, 

bedrijven, instellingen en publiekrechtelijke lichamen, voor zover dit handelen het terrein betreft van 

geschiedenis, cultuurhistorie, stadsherstel en stadsontwikkeling van Bolsward. 

Voor onze doorlopende taken en functie maken wij gebruik van persoonsgegevens. Wij vinden het 

van groot belang dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden 

door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd waarbij wij de privacywetgeving in acht nemen. 

  

Gebruik van persoonsgegevens 

Voor onze taken en functie verwerken wij persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, e-

mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. 

Deze informatie wordt opgeslagen op een intern systeem, zoals een applicatie voor relatiebeheer of 

financiële administratie. Door middel van dit systeem hebben de betrokken bestuursleden van de 

stichting toegang tot de persoonsgegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de doelen 

waarvoor de gegevens worden verwerkt. Wij verwerken de gegevens in het kader van het uitoefenen 

van onze taken en functie. 

  

Verwerkingsdoeleinden 

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

1. Het voeren van een adequate financiële administratie; 

2. Om in contact te komen of te blijven met onze donateurs; 

3. Overige administratieve verplichtingen 

  

Cookies 

De website van Stichting Bolswards Historie maakt mogelijk gebruik van cookies. Cookies zijn kleine 

bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden 

opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en deze te 

monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren. 

 

Verstrekking aan derden 

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. 

  

Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur waarvoor wij uw persoonsgegevens in het kader 

van de verwerkingsdoeleinden nodig hebben. Bij beëindiging van uw donateurschap worden uw 

gegevens vernietigd. 

 

Beveiligingsniveau 

Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen 

verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid 

en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen. 

 



 

 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Wanneer u klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, horen wij dat natuurlijk 

graag. U kunt daarover contact met ons opnemen en wij zullen samen met u naar oplossingen kijken. 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit 

Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).  

  

  

Deze privacyverklaring is opgesteld op 5 augustus 2021 

 

 

 


