Privacyverklaring
In deze Privacyverklaring i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) leest u hoe
de Stichting Oase Oosterbeek omgaat met persoonsgegevens.
Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon
is te herleiden. Voorbeelden van gewone persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en emailadressen.
Waarvoor verwerkt de stichting Oase Oosterbeek persoonsgegevens?
● U bent vrijwilliger, donateur of anderszins geïnteresseerde van de stichting. Daarom hebben
we uw naam, e-mailadres en eventuele extra contactgegevens geregistreerd in onze
administratie.
● De coördinator van de Stichting houdt de namen en (e-mail)adressen bij van de vrijwilligers
die voor Oase Oosterbeek actief zijn ten behoeve van de interne communicatie met
vrijwilligers.
● De penningmeester administreert de gegevens van donateurs die een Overeenkomst
Periodieke Gift afsluiten en/of toestemming geven voor een automatische incasso van hun
bijdragen ten behoeve van het registreren respectievelijk incasseren van de toegezegde
bijdragen.
● De gasten die Oase Oosterbeek bezoeken wordt niet systematisch gevraagd persoonlijke
gegevens te verstrekken. In individuele gevallen kan dat gebeuren ten behoeve van
afspraken voor individuele gesprekken en overeengekomen begeleidingstrajecten.
● Wanneer voor de deelname aan activiteiten van Oase Oosterbeek aanmelding vooraf vereist
is worden de betreffende gegevens uitsluitend voor dat doel gebruikt en bewaard zolang ze
voor dat doel nodig zijn.
● Aan vrijwilligers, donateurs, bezoekers en andere relaties van Oase Oosterbeek worden
periodiek nieuwsbrieven verstuurd met informatie over de ontwikkeling van Oase
Oosterbeek en komende activiteiten. Daartoe worden namen, emailadressen en een code
voor de aard van de relatie bijgehouden in MailChimp, van waaruit de nieuwsbrieven worden
verstuurd.
Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?
● Voor het email-verkeer maakt de Stichting Oase Oosterbeek gebruik van de diensten van
PC-Extreme en van MailChimp.
● Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.
● We verbieden iedere vorm van bekendmaking van onze website of organisatie door middel
van ongewenste email.
● Heeft u vragen of bezwaren tegen registratie van uw gegevens, hebt u ongewenst mail
ontvangen, of wilt u inzien welke gegevens wij hebben geregistreerd of een wijziging
doorgeven, mail dan de secretaris via bestuur@oaseoosterbeek.nl. Wij zullen dit met de
hoogste urgentie behandelen.
Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit
Persoonsgegevens.
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Dick van der Meer, secretaris Stichting Oase Oosterbeek,

