
 
 
 
 

 

Privacy beleid Stichting Maatvast 

 

Maatvast verwerkt persoonsgegevens van personeel, van de gebruikers van de accommodaties, van 

vrijwilligers en van deelnemers aan activiteiten. Deze persoonsgegevens worden verzameld zodat de 

doelstellingen van Maatvast uitgevoerd kunnen worden. Betrokkenen moeten erop kunnen 

vertrouwen dat Maatvast zorgvuldig en veilig met hun persoonsgegevens omgaat. Daartoe neemt 

Maatvast maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie en transparantie.  

In dit beleid wordt aangegeven aan welke principes Maatvast zich houdt. Dit beleid is van toepassing 

op de gehele organisatie. Dit privacy beleid is in lijn met relevante lokale, nationale en Europese wet- 

en regelgeving.  

Wettelijke kaders 

- De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); 

- Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming; 

- Eventuele toekomstige wet- en regelgeving betreffende de bescherming van 

persoonsgegevens.  

 

Uitgangspunten 

Doelbepaling 

Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt als daarvoor een doel is. Dat doel wordt 

helder en in begrijpelijke taal opgeschreven. 

 

Grondslag 

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als er een rechtvaardige grondslag is. Grondslagen 

kunnen zijn toestemming van de betrokkene, op grond van het gerechtvaardigde belang van 

Maatvast, op grond van een overeenkomst of wettelijke verplichting.  

 

Dataminimalisatie 

Maatvast verwerkt zo weinig mogelijk persoonsgegevens. Waar mogelijk verwerken we minder of 

geen persoonsgegevens.  

 

Bewaartermijn 

Maatvast bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens 

kan nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals de verplichte bewaartermijn van 7 

jaar van de financiële administratie.  

 

Integriteit en vertrouwelijkheid 

Maatvast gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. De 

persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. De 

toegang tot de persoonsgegevens wordt zoveel mogelijk beperkt. Maatvast zorgt voor een passende 

beveiliging van de persoonsgegevens.  



 
 
 
 

 

Proportionaliteit 

Maatvast houdt zich aan het beginsel van proportionaliteit. Dat betekent dat de inbreuk op de 

belangen van de betrokkene niet onevenredig mag zijn in verhouding tot het met de verwerking te 

dienen doel.   

 

Subsidiariteit 

Maatvast houdt zich aan het beginsel van subsidiariteit. Dat betekent dat we kijken of het doel 

waartoe de persoonsgegevens worden verwerkt op een voor de betrokken personen minder 

nadelige manier kan worden bereikt.  

 

Rechten van betrokkenen 

Maatvast honoreert alle rechten van betrokkenen.  

Privacyreglement 

In het privacyreglement geeft Maatvast aan hoe wij dagelijks omgaan met persoonsgegevens en 

privacy.  

 

 


