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Privacyverklaring  
 

Van: 

Stichting Bevordering van Volkskracht 

J.E. Jurriaanse Stichting 

Stichting Kleijn van Willigen-Goddard 

Van Leeuwen Van Lignac Stichting 

Stichting Ivo Opstelten Fonds 

Stichting Neyenburgh 

Stichting Bekker-la Bastide-Fonds 

Hierna gezamenlijk te noemen: “Volkskracht” 

 

In deze Privacyverklaring staat beschreven wat Volkskracht met uw persoonsgegevens doet.  

 

1. Gebruik van persoonsgegevens door Volkskracht 

1.1 Volkskracht spant zich tot het uiterste in om verwerkte persoonsgegevens te behandelen  
in overeenstemming met hetgeen uit wet- en regelgeving voortvloeit. Volkskracht 
verzamelt of gebruikt geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan in deze 
Privacyverklaring opgenomen. 

1.2 In verband met de door Volkskracht beheerde en te beheren vermogensfondsen beschikt 
Volkskracht over persoonsgegevens die relevant zijn voor de behandelde en mogelijk te 
behandelen aanvragen. Deze aan aanvragen gebonden persoonsgegevens heeft 
Volkskracht nodig in het kader van haar dienstverlening aan de aanvragers. Dit kan 
bijvoorbeeld gaan om persoonsgegevens die Volkskracht nodig heeft om nadere informatie 
op te vragen over een aanvraag of over de verantwoording van een toegewezen aanvraag.   

1.3 Daarnaast gaat het om gegevens die Volkskracht verkrijgt omdat deze door de aanvrager 
ter beschikking worden gesteld in de documentatie voor de aanvraag of verkrijgt uit andere 
bronnen (zoals – maar niet beperkt tot – openbare bronnen als de Kamer van Koophandel). 

1.4 Indien u e-mail of andere berichten aan Volkskracht toezendt, kan Volkskracht die 
berichten bewaren, bijvoorbeeld in verband met een behandelde of nog te behandelen 
aanvraag. 

2. Verstrekking persoonsgegevens aan derden 

2.1 Volkskracht kan de haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens aan derden 
verstrekken. Dit doet Volkskracht alleen als dat nodig is voor het behandelen van de 
aanvraag en/of in het kader van onze interne bedrijfsvoering.  

2.2 Daarnaast moet Volkskracht voldoen aan wettelijke verplichtingen om informatie te 
verstrekken, bijvoorbeeld aan toezichthouders of de Belastingdienst.  
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2.3 Al deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en 
regelgeving. Volkskracht is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor de (on)zorgvuldige 
verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden en eventuele daaruit 
voortvloeiende schade.  

2.4 In het geval een derde ten behoeve van Volkskracht persoonsgegevens verwerkt 
(bijvoorbeeld een IT-leverancier), heeft Volkskracht met die derde een overeenkomst 
gesloten op basis waarvan de verwerking van de persoonsgegevens geschiedt in 
overeenstemming met de AVG.  

3. Onze website en uw privacy 

3.1 Op het moment dat u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres automatisch geregistreerd 
in een zogeheten log-bestand. Deze bestanden worden gedurende een beperkt aantal 
dagen op de webserver bewaard.  

4. Bewaartermijnen 

4.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is en/of om aan wet- en 
regelgeving te voldoen. 

5. Beveiliging 

5.1 Volkskracht heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen.  

6. Vragen? 

6.1 In het geval u vragen heeft over uw persoonsgegevens, uw persoonsgegevens wilt laten 
verwijderen of u die gegevens wilt inzien, dan horen wij dat graag. Wij verzoeken uw 
vragen/verzoeken te richten aan secretariaat@volkskracht.nl 

 

 

 

mailto:secretariaat@volkskracht.nl

