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Deze	  privacyverklaring	  is	  vastgesteld	  en	  gepubliceerd	  op	  	  3	  november	  2020	  

Privacyrechten	  

De	  Stichting	  PSMA	  forum	  NL	  respecteert	  de	  privacy	  van	  alle	  contacten	  en	  gebruikers	  van	  haar	  
website	  en	  draagt	  er	  zorg	  voor	  dat	  persoonlijke	  gegevens	  vertrouwelijk	  worden	  behandeld.	  Het	  
Privacy	  Statement	  heeft	  betrekking	  op	   Stichting	  PSMA	  forum	  NL	  en	  alle	  door	  de	  Stichting	  
beheerde	  websites.	  

U	  heeft	  recht	  op	  inzage	  in	  uw	  persoonsgegevens	  volgens	  de	  AVG	  (artikel	  15)	  en	  het	  recht	  om	  
correctie	  of	  verwijdering	  van	  uw	  persoonsgegevens	  te	  vragen.	  In	  de	  AVG	  staat	  dit	  recht	  beschreven	  
als	  ‘recht	  op	  rectificatie’	  (artikel	  16).	  Daarnaast	  kunt	  u	  verzet	  aantekenen	  tegen	  het	  gebruik	  van	  uw	  
persoonsgegevens,	  neem	  in	  dat	  geval	  contact	  op	  met	  het	  secretariaat	  van	  de	  Stichting:	  

Contactgegevens	   	  

Stichting	  PSMA	  forum	  NL	  
Sophiastraat	  28	  
3314	  ZV	  	  Dordrecht	  
	  
Vragen	  over	  de	  privacyverklaring	  bij	  voorkeur	  richten	  aan:	  vragen@psmaforum.nl	  

	  

Waarom	  verwerken	  we	  uw	  persoonsgegevens?	  

Stichting	  PSMA	  forum	  NL	  is	  afhankelijk	  van	  intellectuele	  en	  financiële	  bijdragen	  voor	  het	  
verwezenlijken	  van	  haar	  doelstellingen:	   informatievoorziening,	  belangenbehartiging	  en	  
ondersteuning	  van	  betrokkenen	  tijdens	  verschillende	  facetten	  van	  onderzoek,	  onderwijs	  en	  
praktijkuitoefening.	  

Wij	  zijn	  verantwoordelijk	  voor	  uw	  persoonsgegevens	  

Stichting	  PSMA	  forum	  NL	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  verwerking	  van	  uw	  persoonsgegevens.	  We	  
gaan	  zorgvuldig	  en	  vertrouwelijk	  met	  deze	  gegevens	  om.	  

Beveiliging	  

Stichting	  PSMA	  forum	  NL	  heeft	  zorgvuldige	  en	  passende	  maatregelen	  genomen	  om	  de	  systemen	  te	  
beveiligen.	  Dit	  om	  te	  voorkomen	  dat	  onbevoegden	  toegang	  krijgen	  tot	  de	  persoonlijke	  informatie	  of	  
dat	  persoonlijke	  informatie	  verloren	  gaat.	  

Bewaartermijn	  persoonsgegevens	  

Stichting	  PSMA	  forum	  NL	  bewaart	  persoonsgegevens	  niet	  langer	  dan	  noodzakelijk	  is	  voor	  het	   doel	  
van	  de	  verwerking.	  De	  AVG	  noemt	  dit	  in	  artikel	  5.1(e)	  opslagbeperking.	  

Verstrekking	  aan	  derden	  

Stichting	  PSMA	  forum	  NL	  verstrekt	  geen	  persoonsgegevens	  aan	  derden.	  Wel	  delen	  we	   soms	  
persoonsgegevens	  binnen	  samenwerkingsverbanden	  als	  dat	  nodig	  is	  voor	  het	  uitvoeren	  van	   onze	  
werkzaamheden,	  echter	  alleen	  na	  toestemming	  van	  betrokkene(n).	  	  
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Wij	  verstrekken	  geen	  gegevens	  aan	  derden	  tenzij	  wij	  daartoe	  verplicht	  zijn	  door	  de	  wet	  of	  een	  
rechterlijke	  uitspraak,	  tenzij	  er	  	  toestemming	  is	  gegeven	  voor	  die	  verstrekking	  of	  de	  verstrekking	  
noodzakelijk	  is	  voor	  de	  uitvoering	  van	  een	  overeenkomst	  tussen	  betrokkene(n)	  en	  onze	  stichting.	  

Verwerkingsdoeleinden	  per	  interactie:	  wat	  doen	  we	  precies	  met	  persoonsgegevens?	  

We	  verwerken	  alleen	  persoonsgegevens	  die	  nodig	  zijn	  voor	  het	  registreren	  van	  giften	  of	  die	  
bijdragen	  aan	  het	  realiseren	  van	  onze	  missie.	  

Onderstaand	  de	  toelichting	  van	  de	  verwerking	  per	  activiteit	  

1. Websitebezoeker	  
2. Vragensteller	  
3. Donateur	  (omdat	  wij	  een	  stichting	  zijn,	  hebben	  wij	  geen	  leden)	  

	  
	  
	  
1.	  Bezoeker	  aan	  de	  website	  

	  

Om	  de	  werking	  van	  onze	  website	  te	  garanderen	  en	  te	  optimaliseren	  houden	  we	  statistieken	  bij	  
van	  het	  bezoek	   op	  onze	  website(s).	  

Waarom	  we	  hiervoor	  persoonsgegevens	  moeten	  verwerken	  

Wanneer	  	  u	  onze	  website	  bezoekt	  wordt	  geregistreerd	  	  welke	  pagina’s	  u	  bekijkt.	  Met	  deze	  
gegevens	  kunnen	  we	  onze	  site	  verbeteren	  en	  gebruiksvriendelijker	  maken.	  Dit	  zijn	  noodzakelijke	  
gegevens.	  

Soort	  gegevens	  

We	  verwerken,	  net	  als	  elke	  andere	  website,	  IP-‐adressen	  van	  websitebezoekers.	  Een	  IP-‐adres	  kan	  
een	   persoonsgegeven	  zijn.	  Wij	  gebruiken	  IP-‐adressen	  voor	  twee	  doelen:	  

• analyseren	  hoe	  vaak	  de	  websites	  worden	  bezocht.	  Hiervoor	  gebruiken	  wij	  een	  
statistisch	  programma	  	  

• de	  websites	  veilig	  en	  bereikbaar	  houden.	  

Bewaartermijn	  

De	  IP-‐adressen	  worden	  opgeslagen	  in	  zogeheten	  logfiles.	  De	  logfiles	  worden	  90	  dagen	  op	  de	  
webserver	  bewaard,	  zodat	  ze	  beschikbaar	  zijn	  voor	  nadere	  analyse.	  

Daarna	  blijven	  de	  logfiles	  90	  dagen	  bewaard	  	  uitsluitend	  om	  beveiligingsredenen	  en	  worden	  ze	  
ook	  alleen	  daarvoor	  bekeken.	  
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2.	  Contact	  opnemen	  en	  vragen	  stellen	  

	  

Dit	  kan	  per	  email	  of	  via	  een	  online	  formulier.	  We	  leggen	  uw	  telefoonnummer,	  adres	  en/of	  emailadres	  
vast	  om	  de	  gestelde	  vraag	  te	  kunnen	  beantwoorden	  of	  contact	  met	  u	  te	  (laten)	  opnemen.	  

Waarom	  we	  hiervoor	  persoonsgegevens	  moeten	  verwerken	  

U	  kunt	  vragen	  aan	  ons	  stellen	  op	  de	   daarvoor	  bestemde	  pagina	  op	  onze	  website.	  Dit	  is	  een	  
elektronisch	  formulier	  dat	  wordt	  	  gebruikt	  om	  de	  juiste	  persoon	  contact	  met	  	  u	  te	  laten	  opnemen.	  

Soort	  gegevens	  

Uw	  adresgegevens	  en	  de	  vraag	  zijn	  nodig	  om	  te	  bepalen	  wie	  het	  beste	  contact	  met	  u	  kan	  opnemen	  via	  
de	   opgegeven	  contactwijze.	  

Minimalisering	  van	  gegevensverstrekking	  

Stichting	  PSMA	  forum	  NL	  verzoekt	  u	  om	  zo	  min	  mogelijk	  persoonlijke	  gegevens	  in	  te	  vullen	  in	  het	  
tekstveld.	  De	  formulieren	  worden	  via	  een	  beveiligde	  verbinding	  verwerkt,	  	  toch	  raden	  we	  aan	  dit	  soort	  
informatie	  alleen	  te	  delen	  met	  personen	  waarbij	  de	  doeleinden	  van	  vastlegging	  duidelijk	  zijn	  
afgesproken.	  	  

Bewaartermijn	  

Stichting	  PSMA	  forum	  NL	  verwijdert	  periodiek	  (elke	  3	  maanden)	  alle	  gegevens	  die	  niet	  meer	  nodig	  
zijn.	  

	  
3.	  Donateur	  worden/	  Stichting	  PSMA	  forum	  NL	  steunen	  

	  

Eenmalige	  donatie	  
Stichting	  PSMA	  forum	  NL	  heeft	  geen	  winstoogmerk	  en	  vertrouwt	  op	  ondersteuning	  uit	  de	  
maatschappij	  om	  de	  kosten	  te	  betalen.	  Uw	  bijdrage	  wordt	  enorm	  gewaardeerd	  	  en	  elke	  donatie	  is	  
van	  harte	  welkom!	  

Waarom	  we	  hiervoor	  persoonsgegevens	  moeten	  verwerken	  

Om	  een	  betaaltransactie	  veilig	  en	  correct	  af	  te	  wikkelen	  hebben	  we	  uw	  naam	  en	  
bankrekeningnummer	  nodig	  en	  een	  e-‐mailadres	  om	  de	  betaling	  te	  bevestigen.	  	  

Bewaartermijn	  
Om	  fiscale	  redenen	  worden	  deze	  gegevens	  7	  jaar	  bewaard.	  
	  
	  Vaste	  donateur	  /	  ‘lid’	  	  

	  

U	  kunt	  vaste	  donateur	  worden	  om	  geïnformeerd	  te	   blijven	  over	  de	  recente	  ontwikkelingen.	  

Soort	  gegevens	  

Hiervoor	  hebben	  we	  	  adresgegevens	  nodig	  en	  een	  bankrekening	  voor	  de	  periodieke	  inning	  van	  de	  
donatie	  en	  eventuele	  bijeenkomsten.	  

Bewaartermijn	  	  

We	  bewaren	  deze	  gegevens	  tot	  maximaal	  twee	  jaar	  na	  einde	  donateurschap.	  Indien	  uw	  gegevens	  
eerder	  verwijderd	  moeten	  worden	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  via	  	  coordinator@psmaforum.nl	  	  
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Tot	  slot	  

Alle	  gegevens	  worden	  met	  de	  grootst	  mogelijke	  zorg	  verwerkt	  volgens	  de	  hierboven	  geschetste	  
richtlijnen.	  Indien	  u	  uw	  	  persoonsgegevens	  wilt	  	  inkijken,	  wijzigen	  of	  verwijderen	  uit	  ons	  systeem,	  
neemt	  u	  dan	  contact	  met	  ons	  op	  via	  coordinator@psmaforum.nl	  


