
Privacy policy Stichting Stéphanos 
 
Het zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens is voor Stichting Stéphanos van groot 
belang. Daarom kunt u hier inzien hoe we uw privacy waarborgen, overeenkomstig de 
toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
Het correct, transparant en zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens houdt voor ons in 
ieder geval in dat wij: 
 

➢ U om toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens als dat nodig 
mocht blijken; 

➢ Altijd acteren overeenkomstig de AVG, specifieker uitgewerkt in deze privacy policy; 
➢ Uitsluitend die gegevens verwerken die voor een bepaald doel nodig zijn; 
➢ De door beschikbaar gestelde persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor het 

doel waartoe u ze beschikbaar stelde, en conform de doelomschrijvingen in dit 
document; 

➢ Het onze taak achten om u te wijzen op uw rechten m.b.t. zorgvuldige verwerking 
van uw gegevens door Stichting Stéphanos; 

➢ Uw gegevens niet aan derden verstrekken, anders dan aan diegenen die met ons een 
overeenkomst daartoe hebben, waarvan de inhoud gekoppeld is aan de doelstelling 
van Stéphanos en de verwerkersdoelen passen bij onze privacy policy; 

➢ Voldoende maatregelen hebben genomen om te voorkomen dat uw 
persoonsgegevens onveilig worden verwerkt en/of opgeslagen. 

 
 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom? 
Om onze organisatiedoelstellingen te verwezenlijken én u daarbij optimaal te betrekken,  
kunnen we in ieder geval het volgende van u vragen, te weten: 

➢ Naam, achternaam en voorletter(s); 
➢ Huisadres, d.w.z. straatnaam-huisnummer-postcode-woonplaats; 
➢ Telefoonnummer, vast en/of mobiel; 
➢ Emailadres; 
➢ Geboortedatum 

Als eerder opgemerkt, zal het gebruik van uw gegevens beperkt zijn tot de doelstellingen van 
Stichting Stéphanos, zoals: 

➢ Het u op de hoogte houden van ons werk middels e-mails, magazines, nieuwsbrieven 
etc; 

➢ U om een specifieke reden informeren over of betrekken bij (een deel van) ons werk; 
➢ Het inschrijven van u (als vrijwilliger) voor specifieke taken; 
➢ Het uitnodigen van groepen of individuen voor specifieke activiteiten; 
➢ Andere maatwerk-communicatie gerelateerd aan onze doelstelling. 

 
 

Aan welke derden kan informatie worden verstrekt? 
Eerder is opgemerkt dat, voor een goede bedrijfsvoering, Stichting Stéphanos informatie 
dient te delen met derden. Het aantal daarvan is zeer beperkt en betreft: 



➢ De drukker van ons kwartaalblad, Torendruk, omdat ook daar de verzending wordt 
verzorgd; 

➢ Werkgroepen en/of taskforces voor zover daarin externen participeren; 
➢ Procurios (CRM);  
➢ Financiële derde ten behoeve van salarisverwerking en/of inzage in financieel pakket. 

Er zal op worden toegezien dat de bovengenoemden een overeenkomst met Stéphanos 
hebben waarin ze zich akkoord verklaren met deze privacy policy en de AVG. 
 
 

Onze maatregelen 
Om waar te kunnen maken wat we in dit privacy policy document voorstaan, hebben we een 
aantal maatregelen genomen. 

➢ Degenen die betrokken zijn bij het verwerken van persoonsgegevens zijn 
geïnformeerd over onze policy; 

➢ De plaatsen waar informatie toegankelijk is,  digitaal of fysiek, zijn niet voor 
onbevoegden bereikbaar. Dat impliceert fysiek afsluiten, usernames/passwords etc; 

➢ Degenen die binnen/namens Stichting Stéphanos met uw informatie kunnen werken, 
zijn gebonden aan geheimhouding hierover; 

➢ We zorgen voor een evaluatie van onze maatregelen alsmede onze gehele privacy 
policy, met als doel om deze voortdurend te verbeteren; 

➢ Waar nodig en/of mogelijk wordt er gebruik gemaakt van anonimiseren en/of 
pseudonimiseren en/of andere technieken die zorgen voor niet tot de bron te 
herleiden informatie. 

 
 

Informatie, rechten en klachten 
➢ Wij kennen uw rechten, respecteren die en willen u daarover ook informeren; 
➢ Voor enigerlei vraag m.b.t. onze privacy policy, kunt u zich wenden tot onderstaand 

adres; 
➢ Mochten er onverhoopt klachten zijn over de manier waarop wij (of een van onze 

verwerkers) omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt zich richten tot 
onderstaand adres, waarbij escalatie naar de Autoriteit Persoonsgegevens altijd een 
voor u openliggende route is. 

 
 

CONTACT 
Stichting Stéphanos 
Postbus 148 
4250 DC Werkendam 
T.a.v. de directie 
secretariaat@stephanos.nl 
 

 

 

 


