Privacy Statement Read to Grow
(AVG)

Over de identiteit van de verwerker van persoonsgegevens
De identiteit van de Stichting Read to Grow, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nr. 17143402, wordt in het jaarverslag als volgt geformuleerd:
“Wij zijn een stichting waarbij vreugde in het doen voor een ander en helpen van
een ander voorop staan. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die werkt met
boeken om kinderen en jongeren de mogelijkheid te geven om te leren, te lezen
en zich te ontwikkelen. De boeken gaan naar bestemmingen over de hele wereld
in samenwerking met partnerstichtingen in Nederland en Vlaanderen.”
Om haar doelstelling te bereiken verwerkt zij persoonsgegevens van haar
vrijwilligers en van vertegenwoordigers van samenwerkingspartners.
In deze verklaring legt Read to Grow uit waarom en op welke wijze zij
persoonsgegevens verwerkt met in achtneming van de privacy van betrokkenen.

Welke gegevens verwerkt Read to Grow?
Read to Grow gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn om haar doelstellingen
te bereiken, te weten:






Voor
o
o
Voor
o

haar vrijwilligers:
Naam, adres en woonplaats;
Andere contactgegevens, zoals telefoonnummers en e-mailadressen;
haar samenwerkingspartners:
Projectorganisaties: contactdata (adres, telefoonnummers, emailadressen) inclusief naam contactpersoon;
o Scholen: contactdata (adres, telefoonnummers, e-mailadressen)
inclusief naam contactpersoon;
o Andere boekengevers: contactdata (naam, adres, telefoonnummers, emailadressen);
Voor de ontvangers van de nieuwsbrief: naam en e-mailadres.

De directeur en de bestuursleden zijn geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel.

Waarom verwerkt Read to Grow persoonsgegevens (grondslagen
van verwerking)?
De bescherming van privacy is belangrijk bij de verwerking van (persoonlijke)
gegevens Read to Grow verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor


uitvoering van overeenkomsten die Read to Grow aangaat, zoals het ophalen
van gedoneerde boeken of het verzenden van boeken via een
projectorganisatie;
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het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals inschrijving van
bestuursleden bij de Kamer van Koophandel;
het behartigen van een gerechtvaardigd belang. Om haar doelstellingen te
bereiken communiceert Read to Grow met bovengenoemde personen en
organisaties.

Verzamelde gegevens worden conform toepasselijke wet- en regelgeving
verwerkt.

Bijzondere persoonsgegevens
Read to Grow verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens.
Read to Grow verzamelt foto’s van het gebruik van de boeken op de
ontvangende scholen en plaatst dit soort foto’s op de website. Dit gebeurt met
toestemming van de betrokken scholen. Incidenteel worden ook foto’s geplaatst
van events in Nederland met PR-waarde. Hiervoor wordt toestemming gevraagd.

Rechten van betrokkenen
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming krijgt ieder van wie
persoonsgegevens worden verwerkt, hierna te noemen data subjects (DS), een
aantal rechten. Read to Grow spant zich in om hier zo goed mogelijk aan te
voldoen. Een ieder die van diens rechten gebruik wenst te maken kan contact
opnemen met Read to Grow via secretary@readtogrow.eu .
Hieronder wordt beschreven hoe Read to Grow omgaat met de betrokken
rechten.
Recht op
Informatie en inzage

Rectificatie van persoonsgegevens
Verwijdering van persoonsgegevens

Beperking

Acties Read to Grow
Een DS heeft het recht om in te zien
welke gegevens RtG verwerkt. Ieder
die daartoe een verzoek indient, kan
inzage krijgen. Daarnaast verstrekt
RtG informatie over hoe en waarom zij
gegevens verwerkt.
RtG past foutieve gegevens aan zodra
een verzoek daartoe wordt ingediend.
Op verzoek kan RtG persoonsgegevens
verwijderen. De gegevens blijven
gehandhaafd indien RtG deze niet mag
verwijderen vanwege een wettelijke
verplichting of een ander
gerechtvaardigd belang.
Iemand die meent dat RtG
persoonsgegevens onrechtmatig of
onjuist verwerkt kan een verzoek
indienen om de verwerking te laten
beperken. RtG honoreert een dergelijk
verzoek tenzij dit niet kan worden
ingewilligd in verband met een andere
wettelijke verplichting zoals het
meewerken aan justitiële onderzoeken.
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Bezwaar

Overdraagbaarheid van gegevens
Indienen van klachten

Ieder DS kan bezwaar indienen tegen
de verwerking van persoonsgegevens.
RtG zal een bezwaar in behandeling
nemen en kenbaar maken wat zij
daarmee doet. Indien het gaat om
marketing zal RtG de verwerking
beëindigen.
Een DS kan persoonsgegevens laten
overdragen. Hiertoe moet een verzoek
worden ingediend bij RtG.
Een ieder die vindt dat RtG niet
handelt in overeenstemming met de
regelgeving kan daarover klagen bij
RtG. Daarnaast kan een klacht worden
ingediend bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Gebruik van derden/verwerkers
Read to Grow deelt geen persoonsgegevens met derden of verwerkers.

Duur van het aanhouden van gegevens
Persoonsgegevens worden verwerkt voor de duur die noodzakelijk is. Dat
betekent:
Data Subject
Vrijwilligers
Projectorganisaties
Boekengevers: scholen
Boekengevers: diversen
Ontvangende organisaties
Ontvangers nieuwsbrief

Gegevens worden bewaard tot
Zo lang de vrijwilliger betrokken is bij
RtG. Indien gewenst wel toezending
van de nieuwsbrief.
Maximaal vijf jaar na het laatste
contact.
Gegevens contactpersoon: zo lang
deze functie wordt vervuld.
Maximaal vijf jaar na het laatste
contact.
Maximaal vijf jaar na het laatste
contact.
Tot wederopzegging.

Beveiliging van persoonsgegevens
Read to Grow draagt zorg voor bescherming van haar databank.
Read to Grow draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van privé
computers van vrijwilligers waarop persoonsgegevens van betrokkenen kunnen
voorkomen of waarop informatie van Read to Grow wordt ontvangen.

Cookie verklaring
Op de website van Read to Grow wordt geen gebruik gemaakt van
cookies.
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Wijzigingen
Read to Grow behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
Privacy Statement.
Voor vragen kan contact worden opgenomen met secretary@readtogrow.eu .

Deze Privacy Statement is opgesteld in mei 2018 en is van kracht sinds 25 mei
2018.
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