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Privacyverklaring The Corts Foundation/ Philippus Corts stichting.  V.2. 

 

Inleiding 

Het in deze Privacyverklaring opgenomen privacy- beleid is van toepassing op alle 
persoonsgegevens die de Corts Foundation/ Philippus Corts stichting (hierna te noemen: ‘de 
stichting’) verwerkt van ‘relaties’ en ‘geïnteresseerden’. 
Tot de ‘relaties’ van de stichting behoren onder meer: ‘( oud-) bestuursleden, (oud-) 
medewerkers, personeelsleden, alsmede bestuursleden/ leidinggevenden en medewerkers van 
instellingen waar de stichting activiteiten mee organiseert dan wel die daar (in het verleden) aan 
hebben bijgedragen, en leveranciers’.  
‘Geïnteresseerden’ betreffen ‘zij, die blijk hebben gegeven geïnteresseerd te zijn in het ontvangen 
van nieuwsbrieven, dan wel van uitnodigingen voor presentaties van de stichting’.  
 

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de Corts Foundation/ 
Philippus Corts stichting, waarvan het secretariaat is gevestigd: Mozartweg 3, 1323 AV te Almere. 
De ‘functionaris voor de verwerking van de persoonsgegevens’ is de Secretaris, bereikbaar via 
hogervermeld postadres of via E-mail: secretariaat@cortsfoundation.org.  

2. Persoonsgegevens die wij verwerken 

De stichting verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u zich als relatie zich heeft aangemeld, dan 
wel blijk heeft gegeven als geïnteresseerde informatie in de vorm van nieuwsbrieven en 
uitnodigingen te willen ontvangen, of omdat u om een andere reden persoonsgegevens aan de 
stichting heeft verstrekt. Daarmee geeft u uitdrukkelijk toestemming om de persoonsgegevens in 
lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.  

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

 Titulatuur 
 Voor- en achternaam; eventueel voorletters 
 Adres; oude adressen bij adreswijziging 
 E-mailadres 
 WhatsApp- adres (indien van toepassing) 
 Telefoonnummer vast/ mobiel (indien van toepassing) 
 Overige persoonsgegevens verstrekt bij de aanmelding als relatie/ geïnteresseerde in 

correspondentie of telefonisch 
 Bij leveranciers en instellingen registeren wij tevens de naam van de betreffende 

afdeling met factuuradres. 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

De stichting verwerkt geen ‘bijzondere en/of gevoelige’ persoonsgegevens, noch verzamelt zij 
gegevens van bezoekers van haar websites.  
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4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

De stichting verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens t.b.v. de volgende doelen: 

 Het versturen van uitnodigingen voor (virtuele) presentaties, nieuwsbrieven en 
informatie over activiteiten van de stichting. 

 Het afhandelen van bestellingen en de betaling van publicaties van de stichting. 
 Het afhandelen van overeenkomsten voor het leveren van goederen en/of diensten 

aan de stichting. 
 Het verwerken van de aanmelding voor het kunnen uitoefenen van een (bestuurs-) 

functie bij de stichting. 
 Diverse correspondentie met ‘relaties’ en ‘geïnteresseerden’.  

De grondslag daarvoor is de aanmelding voor een bijeenkomst/ nieuwsbrief, de bestelling van 
een publicatie, het aangaan van een overeenkomst, de aanmelding voor een (bestuurs-) functie, de 
aanmelding als donateur, of de toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens.  

5. Geautomatiseerde besluitvorming 

De stichting neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor 
personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten genomen door 
computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker 
van de stichting) bij te pas komt. 

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

De stichting bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor zij zijn verzameld en zijn toegestaan volgens wettelijke bewaartermijnen. 
Aansluitend vernietigen wij, dan wel anonimiseren wij de persoonsgegevens zodanig, dat de 
overblijvende gegevens niet langer te herleiden zijn tot een persoon. 

7. Delen van persoonsgegevens met derden 

De stichting verstrekt noch verkoopt persoonsgegevens aan derden. Wij verstrekken uitsluitend 
persoonsgegevens aan onze uitgever, indien dit nodig is voor de uitvoering van een met de 
relatie/ geïnteresseerde overeengekomen levering van een publicatie van de stichting of om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met instellingen die persoonsgegevens verwerken in onze 
opdracht, komen wij overeen dat zij zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van de gegevens. De stichting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

‘Relaties’ en ‘geïnteresseerden’ hebben het recht – middels een verzoek -om hun eigen 
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, dan wel hebben het recht om een 
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de 
verwerking van hun persoonsgegevens door de stichting. Een dergelijk verzoek richt de 
aanvrager aan ‘de functionaris voor de verwerking van de persoonsgegevens’, als hier voren 
vermeld met een kopie- identiteitsbewijs, zodat wij zekerheid verkrijgen over diens identiteit.  

Het secretariaat van de stichting reageert binnen vier weken op het verzoek 

De stichting wijst u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen over het privacy beleid van de 
stichting bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

De stichting neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. In geval van vragen omtrent de beveiliging van 
persoonsgegevens dan wel het vermoeden van misbruik, kunt u contact opnemen met ‘de 
functionaris voor de verwerking van de persoonsgegevens’, als hier voren vermeld.  

10. Wijzigingen 

Het bestuur kan deze Privacyverklaring in de toekomst wijzigen en dit bekend maken via de 
website van de stichting. 

 

 

 
Toestemming gegevensverwerking 

Ten einde uw persoonsgegevens volgens de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG)’ te mogen verwerken in onze administratie, dient de ‘Corts Foundation/ Philippus Corts 
stichting’ expliciete toestemming van u te verkrijgen. (Zie hiertoe onze ‘Privacyverklaring’ als 
gepubliceerd op onze website).  

Wij ontvangen graag uw instemming via secretariaat@cortsfoundation.org met vermelding van:  

Voornaam: 
Familienaam: 
Email-adres: 

"Ik verleen hierbij toestemming aan de ‘Corts Foundation/ Philippus Corts stichting’ om mijn 

persoonsgegevens te verwerken volgens de bepalingen van de Privacyverklaring van de stichting." 

Ik bevestig mijn toestemming voor gegevensverwerking: ‘Ja/ neen’. (Selecteer om uw 
toestemming te bevestigen). 
 
 


