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Privacyverklaring 

 
 
Stichting Synagoge Borculo, gevestigd aan Weverstraat 4, 7271 AJ Borculo, is verantwoordelijk voor 
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Stichting Synagoge Borculo 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 zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris via 
secretariaat@synagogeborculo.nl .  
 
Persoonsgegevens die wij van u verwerken 
Stichting Synagoge Borculo verwerkt uw persoonsgegevens omdat u vriend en/of donateur bent van 
onze stichting, of dat u deelneemt/deelnam aan onze activiteiten en/of omdat u deze zelf aan ons 
verstrekt. Wij verwerken de volgende gegevens: Voorletters en/of voornaam, achternaam, 
adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres , bankrekeningnummer. 
 
Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken 
Deze persoonsgegevens verwerken wij om: 

- Een registratie bij te houden van de vrienden/donateurs en deelnemers aan activiteiten van 
de stichting 
- Verzenden van onze nieuwsbrieven 
- Vrienden/donateurs en deelnemers te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om 
informatie te verstrekken 
- Betalingen, zoals donaties te kunnen afhandelen 

 
Stichting Synagoge Borculo verwerkt ook uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht 
zijn. 
 
Computerprogramma’s en -systemen die wij gebruiken 
Stichting Synagoge Borculo gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

- De gebruikelijke besturingssystemen zoals Windows 10 
- Microsoft Office software en/of pakketten zoals 365 

De systemen en applicaties worden up-to-date gehouden. 
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Stichting Synagoge Borculo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Gegevens in de donateursadministratie blijven bewaard tot het moment dat een donateur zijn 
donateurschap heeft opgezegd. De gegevens worden dan vernietigd. 
Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard. 
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Delen van uw persoonsgegevens met derden 
Stichting Synagoge Borculo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend 
indien dit nodig is om u te informeren over onze activiteiten via een nieuwsbrief of om te voldoen 
aan een wettelijke verplichting. Met anderen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten 
wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Synagoge Borculo blijft verantwoordelijk voor deze 
verwerkingen. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken 
Stichting Synagoge Borculo gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Uw 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 Stichting synagoge Borculo. 
U heeft 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 secretariaat@synagogeborculo.nl.  
 
Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen 
Stichting Synagoge Borculo heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te 
beveiligen: 

- Computers, tablets en smartphones zijn beveiligd het een wachtwoord. 
- Gebruik van actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 

 
Vastgesteld op: 19 september 2018 
 
Het bestuur van de Stichting Synagoge Borculo, 
 
 
 
Was getekend,        Was getekend, 
 
        
Voorzitter        secretaris 
Lex de Haan        Alphons Olthof  
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