Privacyverklaring van Werkgroep ‘72
Inleiding
Werkgroep ’72 is een Nederlandstalige stichting in Jakarta dat zich richt op het bieden van
kleinschalige hulp aan kansarme mensen in Jakarta en omgeving. Dit doet Werkgroep ’72
veelal via lokale organisaties op het gebied van onderwijs, medische zorg, opvang van straaten weeskinderen en ouderen.
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe
daarmee wordt omgegaan. Werkgroep ’72 maakt hierbij onderscheid in drie categorieën:
websitebezoekers, vrijwilligers en sponsoren. Per categorie zal worden toegelicht welke
specifieke persoonsgegevens worden verzameld, wat het doel van deze verzameling is, welke
grondslag Werkgroep ’72 hierbij hanteert en hoelang de gegevens worden bewaard. Voorts
wordt vermeld hoe wij om gaan met gegevensverstrekking aan derden, hoe wij alle
persoonsgegevens beveiligen en wat uw rechten zijn t.a.v. uw persoonsgegevens.
Uitleg grondslagen
Gerechtvaardigde belangen: indien wij uw persoonsgegevens gebruiken voor het behartigen
van een gerechtvaardigd belang wegen wij ons belang altijd af tegen de impact die het
gebruik van uw persoonsgegevens heeft op uw privacy.
Toestemming: dit houdt in dat u expliciet toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw
persoonsgegevens. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door kennisgeving aan
ons via e-mailadres info@werkgroep72.org.
Algemene gegevens
E-mailadres: info@werkgroep72.org
Adres op aanvraag beschikbaar
KVK: 41130052
Internet: http://www.werkgroep72.org

1. Websitebezoekers
Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de website, verzamelen we de gegevens getoond in het
reactieformulier (naam en e-mailadres), het IP-adres van de bezoeker en de browser user
agent. Wij verzamelen uw naam en e-mailadres om contact op te kunnen nemen en de reacties
effectief te kunnen managen. Het IP-adres en de browser user agent worden verzameld om te
helpen spam te detecteren. Dit doen wij op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk dat
we een naam bij de reactie moeten kunnen plaatsen, de reacties moeten kunnen managen,
indien nodig contact op moeten kunnen nemen en dat we willen voorkomen dat er spam op
onze site wordt geplaatst. Deze gegevens blijven bewaard zolang het blog op onze site staat.
Cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website (en/of Flashapplicaties) wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer
wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar
onze servers teruggestuurd worden.
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Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of uw naam, uw e-mailadres
en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u
deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. De grondslag voor het
opslaan van persoonsgegevens in dit soort cookie is dan ook uw toestemming. Indien u
toestemming hebt gegeven voor het opslaan van uw persoonsgegevens in een cookie, dan
blijft dit een jaar geldig.
Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser
opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het
artikel wat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.
Verder worden functionele cookies gebruikt. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om onze
website goed te laten functioneren, bijvoorbeeld voor het laden van afbeeldingen. Onze
website werkt niet goed zonder deze cookies. Voor functionele cookies hoeft geen
toestemming te worden gegeven.
Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op de website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld
video's, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich
exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen
insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met
ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

2. Vrijwilligers
Vrijwilligers
Wanneer u zich als vrijwilliger aanmeldt bij Werkgroep ’72, verzamelen wij uw naam, emailadres en telefoonnummer. Dit kan mondeling, tekstueel of per e-mail gebeuren. Voor het
verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens heeft Werkgroep ’72 diverse doelen en
bijbehorende grondslagen.







Het begeleiden van vrijwilligers en relatiebeheer naar vrijwilligers toe; dit gebeurt op
basis van ons gerechtvaardigd belang.
Informatie verstrekken over projecten van Werkgroep ’72: dit gebeurt op basis van
ons gerechtvaardigd belang.
Het plannen van vrijwilligersactiviteiten en het contacteren van en communiceren met
vrijwilligers in dat kader; dit gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang.
De deelname aan activiteiten; dit gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang.
Het versturen van uitnodigingen; dit gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang.
Het betalen van kostenvergoedingen aan vrijwilligers; dit gebeurt op basis van ons
gerechtvaardigd belang.

Nadat u stopt met de vrijwilligersactiviteiten voor Werkgroep ’72 vragen wij u of wij uw
persoonsgegevens mogen bewaren tot 1 februari 2027 om zodoende voor een langere periode
de mogelijkheid te hebben tot kennisdeling en u op de hoogte te houden van actualiteiten en
updates van Werkgroep ‘72. U kunt tussentijds altijd een verzoek indienen tot het wissen van
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uw gegevens. Na 1 februari 2027 zullen wij u opnieuw vragen of uw gegevens bewaard
mogen blijven of dat u van ons verlangd dat wij deze wissen.
Indien een wettelijke plicht dit oplegt, zullen uw gegevens langer bewaard worden.
Eenmalige helpers en deelnemers
Als u zich niet als vrijwilliger hebt verbonden aan Werkgroep ’72, maar wel eenmalig
meehelpt en/of deelneemt aan de vrijwilligersactiviteiten van Werkgroep ’72 worden uw
naam en e-mailadres verzameld met als doel met u in contact te kunnen treden betreffende de
activiteit. Ook hebben wij uw gegevens nodig als verantwoording naar de projecten toe over
de identiteit van de vrijwilliger die eenmalig helpt en/of deelneemt. Dit doen wij op basis van
ons gerechtvaardigd belang. Deze persoonsgegevens worden direct na de activiteit
verwijderd, tenzij een wettelijke plicht een langere bewaartermijn oplegt.
Beeldmateriaal
Tijdens de activiteiten van Werkgroep ‘72 kunnen er foto- en filmopnamen genomen worden
waar u op staat. Werkgroep ’72 zal hier zorgvuldig mee omgaan. De foto- en filmopnamen
die tijdens activiteiten door Werkgroep ’72 worden gemaakt, worden verzameld voor de
volgende doelen:




Intern: Het beeldmateriaal wordt gebruikt als verslag van de activiteit, bijvoorbeeld
het tonen van foto’s van de activiteit aan de deelnemers van de activiteit en hun
ouders/verzorgers.
Extern: Het beeldmateriaal wordt gebruikt voor externe communicatie, bijvoorbeeld
op de website, social media, in de pers en in verslagen naar sponsoren.

Voor het verzamelen en verwerken van niet-gerichte beelden (denk hierbij aan
overzichtsfoto’s of sfeerbeelden) heeft Werkgroep ’72 geen expliciete toestemming van u
nodig.
Voor het verzamelen en verwerken van gericht beeldmateriaal heeft Werkgroep ’72 wel uw
toestemming nodig. Uw voorafgaande toestemming is dan ook de grondslag op basis waarvan
Werkgroep ’72 gericht beeldmateriaal mag verzamelen en verwerken. Onder ‘gericht
beeldmateriaal’ verstaat Werkgroep ‘72 een foto of film waarop een persoon duidelijk
herkenbaar wordt weergegeven.
Wilt u niet gefilmd of gefotografeerd worden dan kunt u ook op het moment zelf de
organisator of de fotograaf aanspreken en kenbaar maken dat u dit niet wenst. Wanneer een
foto of film wordt gepubliceerd waarop u herkenbaar in beeld komt en u wilt deze publicatie
ongedaan maken, dan volstaat het om uw verzoek per e-mail te richten aan
info@werkgroep72.org.
Wijzigingen van persoonsgegevens
Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij elke wijziging van zijn persoonsgegevens binnen
redelijke termijn schriftelijk doorgeeft aan de secretaris van Werkgroep ‘72 via
info@werkgroep72.org
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3. Sponsoring
Indien u Werkgroep ’72 steunt middels een financiële donatie worden uw naam,
bankgegevens en e-mailadres verzameld. Uw naam en e-mailadres verzamelen wij om met u
in contact te kunnen komen over uw donatie (denk aan de hoogte van de donatie, de
bestemming van uw donatie en eventuele toekomstige donaties). Dit doen wij op basis van
ons gerechtvaardigd belang. Uw bankgegevens worden verzameld ten behoeve van een
correcte financiële verantwoording. De grondslag hiervan volgt uit een wettelijke plicht. De
gegevens worden bewaard zolang de wet dit van ons verlangd.

4. Gegevensverstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons doorgeeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken
uitbesteden:
- Het verzorgen van de internetomgeving (XXL-hosting, Wordpress)
- E-mail (XXL-hosting)
- Documentenarchief (box)
Daarnaast zullen wij de gegevens van vrijwilligers doorgeven aan de organisatie waaraan de
vrijwilliger wordt gekoppeld ter uitvoering van vrijwilligersactiviteiten. Dit zijn doorgaans
partijen die buiten de EU gevestigd zijn.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit
wettelijk verplicht is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben. In geen geval zal
Werkgroep ’72 uw gegevens aan derden doorgeven voor commerciële doeleinden.

5. Databeveiliging
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden
alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder
maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige
verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens Werkgroep ‘72 van uw gegevens kennis kunnen nemen,
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Alle personen die namens Werkgroep ‘72 van uw gegevens kennis kunnen nemen,
zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
• De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een
wachtwoord. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot
alleen de benodigde apparaten.
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6. Rechten
Recht op inzage
U hebt het recht om ten alle tijdens uw gegevens op te vragen die bij Werkgroep ’72
vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen. U krijgt dan een
overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet (meer)? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door
Werkgroep ‘72.
Recht op overdracht
U hebt het recht om te verzoeken dat de gegevens die wij van u verwerken en van u hebben
ontvangen, aan u worden overgedragen of op uw verzoek aan een andere organisatie worden
overgedragen.
Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Werkgroep ‘72 vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht
op het laten wissen van uw gegevens.
Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat
Werkgroep ‘72 niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-meldenbij-de-ap
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat Werkgroep ‘72 uw gegevens gebruikt? Dan hebt u het recht op het stoppen van
het gebruik van uw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via info@werkgroep72.org.

Door wets- en/of beleidswijzigingen kan deze privacyverklaring worden gewijzigd. Het is
daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Deze privacyverklaring is voor het
laatst gewijzigd op 5 februari 2020.
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Bijlage: persoonsgegevens, doeleinden en grondslagen
Categorieën
persoonsgegevens
Websitebezoekers
Volledige naam, e-mailadres

IP-adres

Doeleinden

Grondslagen

De stichting in staat stellen Gerechtvaardigd belang.
contact op te nemen met
websitebezoekers en effectief
reacties te managen
De stichting in staat stellen Gerechtvaardigd belang
spam te voorkomen

Vrijwilligers
Volledige naam, e-mailadres, De stichting in staat stellen
telefoonnummer
contact op te nemen met
vrijwilligers
t.b.v.
het
verstrekken van informatie,
relatiebeheer,
vrijwilligersmanagement,
alsmede het versturen van
uitnodigingen.
Gericht beeldmateriaal van T.b.v. interne verslaglegging
vrijwilligers, helpers en/of en externe promotie
deelnemers
Sponsoring
Volledige naam, e-mailadres, De stichting in staat stellen
bankgegevens
contact op te nemen met
sponsoren en t.b.v. een
zorgvuldige
financiële
boekhouding.

Gerechtvaardigd belang
Na het beëindigen van de
vrijwilligersactiviteiten:
toestemming

Toestemming

Gerechtvaardigd belang en
wettelijke verplichting.
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