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Privacyverklaring Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert 
 
De Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert (hierna te noemen “het VRC”), gevestigd aan de 
Luitertweg 36a, 4882 TD te Zundert, legt in deze privacyverklaring vast hoe zij omgaat met de 
verwerking van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).  
 
Contactgegevens: 
Bezoekadres:  Luitertweg 36a, 4882 TD te Zundert 
Telefoonnummer: 076-5974165 
Website:  www.vrczundert.nl 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid voor privacy en de AVG voor het VRC.  Bij 
bijzonderheden kan contact worden opgenomen met de penningmeester de heer M.J.D. (René) 
Koeken (Penningmeester) en de secretaris mevrouw C.J.M. ( Ine) Timmers. De uitvoering van de 
afspraken is in handen van de beheerders.  Allen zijn bereikbaar via: info@vrczundert.nl. 
 
Persoonsgegevens die het VRC verwerkt:  
Het VRC verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, omdat u donateur 
van ons bent, u vrijwilliger bent , hier stage loopt of solliciteert of omdat u deze gegevens zelf aan ons 
heeft verstrekt.  
 
Hieronder treft u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u (kunnen) verwerken (dit is 
geen limitatieve opsomming):  

1. Voor- en achternaam; 
2. Geboortedatum; 
3. Adresgegevens; 
4. Telefoonnummer; 
5. E-mailadres; 
6. Nationaliteit; 
7. BSN; (alleen van medewerkers en stagiaires)  
8. Bankrekeningnummer.  

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:  
Het VRC kan de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerken: indien u als 
medewerker of vrijwilliger als taak heeft om bijvoorbeeld minderjarigen te begeleiden of met geld 
omgaat, dan kan door het VRC, na overleg, een zogenaamde “verklaring omtrent het gedrag” worden 
opgevraagd. Dit officiële en gewaarmerkt document, zal het VRC bewaren zo lang u deze functie 
vervuld binnen het VRC.  
  
Doel gegevensverwerking 
Het VRC kan vanwege verschillende doelen uw persoonsgegevens verwerken. Dit betreft onder meer: 

1. Het kunnen afhandelen van een betaling en/of donatie; 
2. Verzenden van onze nieuwsbrief (om u bijvoorbeeld op de hoogte te houden van onze 

activiteiten); 
3. U te kunnen contacteren (per e-mail en/of telefonisch en/of per post); 
4. Voor het verwerken en vastleggen van gegevens van deelname aan de activiteiten die worden 

georganiseerd door het VRC; 
5. Personeelsadministratie;  
6. het behandelen van geschillen;  
7. het analyseren van de fondsenwervende activiteiten; 
8. het doen uitoefenen van accountantscontrole; 
9. voor het wervingsproces voor betaald werk, vrijwilligerswerk of stageplaats. 
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Het VRC verwerkt uw persoonsgegevens enerzijds op grond van een “wettelijke verplichting” zoals 
onder meer het voldoen aan administratieve regelgeving in het kader van het verwerken van 
betalingen, het voeren van een personeels- en loonadministratie en het (administreren/verwerken 
van) donaties. Daarnaast dient het VRC bepaalde gegevens aan te leveren of te bewaren op grond 
van voorschriften van onder meer de belastingdienst en overheid.  
 
Daarnaast heeft het VRC een gerechtvaardigd belang bij het verzamelen en verwerken van overige 
gegevens, zodat het VRC de actieve vrijwilligers en donateurs kan benaderen / met hen kan 
communiceren over beleid en ontwikkelingen. Ook verwerkt het VRC uw gegevens op grond van uw 
toestemming (onder meer wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief). 
 
Het VRC zal uw gegevens niet delen met (of verkopen aan) derden. Tenzij zij daar, op grond van een 
wettelijke verplichting toe verplicht is (zoals onder meer het aanleveren van gegevens aan de 
belastingdienst), ofwel indien er sprake is van de uitvoering van een overeenkomst met u.   
  
Beeldmateriaal (foto, video):  
Gedurende open dagen en andere activiteiten dat het centrum is opengesteld of er bezoekers worden 
ontvangen, kunnen er foto’s en/of video’s worden genomen van deze activiteiten waarop vrijwilligers 
en/of bezoekers zijn afgebeeld. 
 
Deze beelden kunnen op de website, (social) media en/of gedrukte media als directe communicatie 
(bijvoorbeeld via de digitale nieuwsbrief) worden gebruikt door het VRC. 
 
Indien u hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u dit kenbaar maken via : info@vrczundert.nl. Het 
betreffende beeldmateriaal zal dan niet door het VRC worden gebruikt. Deze “opt-out mogelijkheid” is 
niet van toepassing op algemene of sfeerbeelden waarop vrijwilligers en/of bezoekers niet centraal 
en/of duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd. 
 
Bewaartermijnen / categorieën persoonsgegevens: 
Het VRC is bij het vastgestelde bewaarbeleid verplicht te voldoen aan de wettelijke termijnen van 
onder meer de belastingdienst. Persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is 
voor het VRC om deze doelen te bereiken.  
  

- Fiscale gegevens (administratieve verplichtingen) zoals bankrekeningnummer: 7 jaar; 
- Na 2 jaar, nadat de begunstiger heeft aangegeven geen donaties/schenkingen te gaan doen 

en geen post meer wenst te ontvangen; 
- Binnen 1 maand na het uitoefenen van het recht op verwijdering; 
- Bij aanmeldingen voor vrijwilligerswerk, stageplaats en (open) sollicitatie dient het VRC , om 

een goede administratie bij te kunnen houden, bepaalde persoonsgegeven een tijd te  
bewaren. Het VRC bewaart uw gegevens niet langer dan hiervoor noodzakelijk is; 

- Voor donateurs geldt, dat al uw gegevens worden vernietigd, zodra de wettelijke / fiscaal 
geldende bewaartermijnen zijn verstreken; 

 
Indien de begunstiging is stopgezet maar men wil wel post ontvangen, dan worden de 
persoonsgegevens bewaard. 

Gegevens (onbezoldigde) vrijwilligers: 
Voor (onbezoldigde) vrijwilligers geldt, dat uw persoonsgegevens eveneens worden bewaard zolang 
u vrijwilliger bent. Stopt u als vrijwilliger, dan zal het VRC uw gegevens binnen 2 jaar vernietigen.  
 
  

mailto:info@vrczundert.nl
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Welke gegevens verzamelen wij van u op onze website? (Cookie-verklaring) 
Op de website van VRC Zundert worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te 
identificeren, bijgehouden. Deze gegevens zijn: de bezoekfrequentie van onze website, browsertype, 
IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Tracking voor persoonlijke 
advertising wordt niet gedaan.  
Het doel van het bijhouden van deze gegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. 
Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op 
deze wijze kan VRC Zundert haar dienstverlening en informatieverstrekking optimaliseren.  
Onze website bevat links naar externe internetpagina’s. VRC Zundert is niet aansprakelijk voor het 
gebruik of de inhoud van deze internetpagina’s, of het verzamelen van bezoekersgegevens door deze 
externe websites. 

 
 
Wat zijn uw rechten?  
 Met de introductie van de AVG heeft u verschillende rechten. U heeft onder meer het recht tot: 

1. Recht op informatie; 
2. Recht op inzage; 
3. Recht op rectificatie;  
4. Recht op vergetelheid; 
5. Recht op data-portabiliteit; 
6. Recht van bezwaar; 
7. Recht op beperking van de verwerking; 
8. Recht op ‘menselijke blik bij besluiten’. 

 
U kunt hiertoe een verzoek indienen via: info@vrczundert.nl of per post via: VRC Zundert, Luitertweg 
36a, 4882 TD te Zundert. 
 
Het VRC wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u, 
tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee 
te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt het VRC u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ 
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan uw paspoort of identiteitsbewijs), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Bij voorbaat dank voor uw 
medewerking.  
 
Het VRC kan uw verzoek niet altijd inwilligen. Bijvoorbeeld als zij verplicht is om op grond van een 
wettelijke verplichting bepaalde gegevens te bewaren. U kunt dan bijvoorbeeld geen beroep doen op 
het recht op vergetelheid.  
 
Het VRC zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.  
 
Meer informatie treft u aan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (via: 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).  
 
  

mailto:info@vrczundert.nl
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Beveiligingsmaatregelen 
Het VRC neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus. Hiertoe zijn passende maatregelen 
genomen. Door deze maatregelen wordt het misbruik, verlies, toegang tot uw gegevens door 
onbevoegden, openbaarmaking en overige ongeoorloofde handelingen tegengegaan.  
 
Het VRC heeft onder meer de volgende (beveiligings)maatregelen genomen:  

- Fysieke afsluiting van de toegang tot de (fysieke) persoonsgegevens door middel van sloten 
/ alarminstallatie et cetera;  

- Beveiligingssoftware; 
- Virusscanners en/of firewalls die regelmatig van updates worden voorzien; 
- Tekenen van een geheimhoudingsverklaring door onze medewerkers en  vrijwilligers; 
- Het VRC werkt met een bevoegdhedenverdeling, slechts bevoegde medewerkers en 

vrijwilligers hebben (beperkt) toegang tot uw persoonsgegevens. 
 

 Indien u hier vragen of opmerkingen over heeft, neem dan contact met ons op via:-
info@vrczundert.nl. 
 
 
Klachtrecht (interne behandeling en Autoriteit Persoonsgegevens) 

1. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpt het 
VRC u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor 
behandeling in eerste instantie tot : info@vrczundert.nl.  

2. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een 
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over onze verwerkingen van uw 
persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de AP. Meer informatie over uw 
klachtrecht vindt u op de website van de AP: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-
doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens  
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