
Privacyverklaring VGF – april 2020 vastgesteld 

1 
 

Privacyverklaring, april 2020 

De Vera Gottschalk-Frank Stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 

zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens Vera Gottschalk-Frank Stichting: 

website: https://denhaag.remonstranten.nl/wiki/vera-gottschalk-frank-fonds-anbi/ 

email: secretarisvgf@gmail.com 

adres: Nieuwegracht 27A, 3512 LC  Utrecht 

telefoon: 030  231 69 70  

De ambtelijk secretaris is de functionaris gegevensbescherming van de Vera Gottschalk-Frank 

Stichting. Deze is bereikbaar via secretarisvgf@gmail.com. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

De Vera Gottschalk-Frank Stichting verwerkt de persoonsgegevens die u zelf hebt verstrekt bij het 

indienen van een verzoek om financiële ondersteuning.  

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam 

– Adresgegevens, woonplaats 

– Telefoonnummer 

– E-mailadres 

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch 

– Bankrekeningnummer van de aanvrager (persoon of organisatie van de contactpersoon) 

 

Doel en grondslag op welke basis wij persoonsgegevens verwerken: 

De Vera Gottschalk-Frank Stichting Stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende 

doelen: 

– het afhandelen van uw subsidieaanvraag 

– om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de beoordeling en/of afhandeling van de  

   aanvraag uit te kunnen voeren 

– de Vera Gottschalk-Frank Stichting verwerkt ook bovenstaande persoonsgegevens als wij hiertoe  

   wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Grondslag: het gerechtvaardigd belang voor de activiteiten van de Stichting en voor de uitvoering van 

de overeenkomst die aangegaan wordt. 

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens:  

De Vera Gottschalk-Frank Stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om 

uw aanvraag te beoordelen en om het project waarvoor een aanvraag werd gedaan te monitoren, 

alsmede voor het onderhouden van contact en beoordelen voor eventuele vervolgaanvragen.  

 

Delen van persoonsgegevens met derden: 

De Vera Gottschalk-Frank Stichting deelt uw gegevens alleen aan derden als dit noodzakelijke is voor 

de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met 

bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zorgen wij voor eenzelfde niveau van 

beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Vera Gottschalk-Frank Stichting blijft 

verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Aan andere derden verstrekt de Vera Gottschalk-Frank 

Stichting uw persoonsgegevens alleen nadat daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming is verkregen.  
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Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

De Vera Gottschalk-Frank Stichting heeft geen eigen website, maar hangt onder de website van de 

Remonstrantse Gemeente Den Haag. Deze website gebruikt alleen technische en functionele 

cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein 

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet 

of smartphone. De cookies die zij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de 

website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden 

bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen zij hiermee de website optimaliseren. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 

meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van 

uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-

zijn-cookies/ 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Vera Gottschalk-Frank 

Stichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek 

kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of 

een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van 

uw persoonsgegevens sturen naar secretarisvgf@gmail.com. 

 

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de 

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

De Vera Gottschalk-Frank Stichting Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en 

neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens 

niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 

secretarisvgf@gmail.com. 

 

Utrecht 

Maart 2020 
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