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Uw privacy is voor de Barth-Misset Stichting van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de
privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij er altijd netjes mee omgaan. In
deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.barthmissetfonds.nl allemaal doen
met informatie die we over u te weten komen.
Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met de
Barth-Misset Stichting.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren we
onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Uiteraard zullen wij
uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden. Hiervoor
gebruiken wij uw ip-adres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie voor
één jaar.

Contactformulier, financieringsaanvragen en nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u contact met ons opnemen om een vraag stellen of een aanvraag
doen.
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van
uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze
reactie. Nadat wij u hebben geholpen bewaren we uw e-mailadres, telefoonnummer en nawgegevens nog zes maanden. Zo kunnen we u bij vervolgvragen snel van dienst zijn. Ook helpt deze
informatie ons om onze dienstverlening te verbeteren.
Voor financieringsaanvragen maken wij gebruik van een aanmeldformulier op de website. De door u
ingevulde informatie wordt alleen gebruikt om te beoordelen of een project voor financiering in
aanmerking komt. Het protocol hiervoor is weergegeven in de ‘Richtlijnen aanvragers projectsubsidie
Barth-Misset Stichting: https://www.barthmissetfonds.nl/aanvragen/.
Wij houden u graag op de hoogte van onze activiteiten via onze nieuwsbrief. Nadat u zich hiervoor
heeft aangemeld, kunt u zich op ieder gewenst moment weer afmelden. Iedere nieuwsbrief bevat
een afmeldlink. Uw gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor
onze website of als wij daar wettelijk toe verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een
vermoeden van een misdrijf).
Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Bijvoorbeeld omdat we gebruikmaken van hun systeem
om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens ontvangen.

Met deze partners hebben wij middels schriftelijke overeenkomsten afgesproken dat zij zich aan de
privacy wetgeving houden.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan
zodat u dit niet steeds hoeft in te vullen. Maar cookies helpen ons ook om te zien of u onze website
opnieuw bezoekt. De Barth-Misset Stichting gebruikt alleen functionele cookies. Deze functionele
cookies zorgen ervoor dat een website optimaal werkt.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben
een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken maken over wat
zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics- informatie te
gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen,
nemen wij de volgende maatregelen:
•
•
•

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de
systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle
informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens
invoert

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld: Else de Jonge. U kunt
contact opnemen met Else als u een privacy gerelateerde vraag of verzoek hebt:
info@barthmissetstichting.nl / 06-22116302

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus
altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen
wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met
ons opnemen. Zie onze contactgegevens hieronder.
U heeft de volgende rechten:
•
•
•
•
•
•

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
het laten corrigeren van fouten
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
intrekken van toestemming
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Contactgegevens
Barth-Misset Stichting
Secretaris Else de Jonge
E: info@barthmissetstichting.nl
T: 06-22116302
KvK-nummer 41020320 gevestigd te Groningen

