Privacyverklaring UES

Privacy en het gebruik van uw gegevens
Om subsidies te kunnen verlenen alsmede prijzen te kunnen toekennen
gebruikt de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting (UES) het hieronder weergegeven
overzicht van persoonsgegevens. Deze gegevens verzamelen, gebruiken en
bewaren (in één woord: verwerken) wij.
Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens bij ons veilig zijn. Wij gaan
zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. We houden ons hierbij aan
de Europese regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).
Van wie verwerken wij gegevens?
Wij krijgen gegevens van u bij het aanvragen van subsidie of apparatuur, bij
het bepalen van de UE-prijzen en het UE- bijzonder hoogleraarschap. Wij
verwerken gegevens die u ons heeft verstrekt.
Welke gegevens verwerken wij van u?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
•
•
•
•
•
•
•

Naam, adres en woonplaats
Geboortedatum
Werkkring en positie, studie, gepensioneerd
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
IBAN rekeningnummer

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?
Wij verwerken uw gegevens om:
•
•
•

Subsidies en UE-prijzen toe te kennen, apparatuur te verstrekken en
administreren alsmede de UE-leerstoel te bekostigen.
De financiële administratie van de UES te voeren.
Een totaaloverzicht te verkrijgen van in het verleden toegekende
subsidies.
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Wilt u weten welke gegevens wij over u hebben?
U kunt ons vragen welke gegevens we van Pu hebben. Wij sturen u dan een
overzicht van die gegevens. Ziet u dat de gegevens niet juist zijn? Of ontbreekt
er informatie? Dan kunt u ons vragen om uw gegevens aan te passen of aan te
vullen.
Aan wie worden uw gegevens verstrekt?
De UES maakt gebruik van één externe partij, t.w. onze certificerende
accountant.
De fiscus kan, in het kader van uitvoering van de ANBI, gegevens uit onze
administratie opvragen.
Hoelang bewaren wij uw gegevens?
Wij verzamelen uw gegevens om de hierboven aangegeven redenen. We
bewaren uw gegevens zolang we die voor die redenen nodig hebben. Wij
houden ons hierbij aan de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen. Als wij
uw gegevens niet meer nodig hebben, b.v. als een subsidie/apparatuur
aanvraag wordt afgewezen, dan verwijderen wij de gegevens.
Beveiliging
Uw gegevens worden door ons goed beveiligd tegen diefstal, verlies of ander
onrechtmatig gebruik van deze gegevens. Wij hebben de nodige maatregelen
getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen
worden of door derden buiten de UES kunnen worden bekeken.
Wij hebben beleid en processen ontwikkeld om uw persoonsgegevens alleen te
gebruiken en te bewaren voor zover dat nodig is. Wij verwerken geen
persoonsgegevens die wij niet nodig hebben.
Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over hoe wij met uw gegevens omgaan? Mail
naar: uestichting@gmail.com
Wijzigingen
De UES behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de
Privacyverklaring.
Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 31 juli 2018.
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