Privacy Statement Stichting Vuur en Vlam fonds
Opslag en verwerking van gegevens
Wanneer je informatie aanvraagt bij het vuur en vlam fonds worden jouw persoonsgegevens
vastgelegd. Wij delen jouw gegevens niet met derden.
Doeleinden van de verwerking en opslag
De doeleinden van de opslag en verwerking zijn om, na de overeenkomst om wat voor elkaar te
betekenen, het werk te kunnen factureren en af te leveren.
Soort gegevens
In het kader van haar dienstverlening verwerkt het vuur en vlam fonds je naam, adres en
financiële gegevens zoals je bankrekeningnummer.
Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten
corrigeren of verwijderen. Een verzoek kun je indienen per e-mail, voorzien van je naam en
adres. Je e-mail kun je richten aan info@vuur-en-vlam-fonds.nl . Wij zullen zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.
Bewaartermijn
VVMG bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,
waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden in principe direct vernietigd na
afloop van het project, tenzij langer bewaren op grond van wet- en regelgeving vereist is. Wel
zullen wij ‘bewijs exemplaren’ bewaren en het project op onze website vermelden.
Delen met anderen
De VVMG verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering
van een overeenkomst met u (bijv. voor verzending), of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
In kaart brengen websitebezoek
Op de website van het vuur en vlam fonds worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op
de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze
gegevens worden in principe geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Beveiligen
Het vuur en vlam fonds 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 aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact met ons op via info@vuur-en-vlam-fonds.nl
Wijzigen van privacy statement
De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door het fonds te
allen tijde worden gewijzigd. Echter alleen om de beveiliging te verbeteren of voor zover dit door
wet- en regelgeving vereist wordt.
Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.
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