Privacyreglement Stichting Baanfonds
(verkorte versie)

Op dit (verkorte) reglement zijn en blijven onverkort van toepassing: de wet- en regelgeving vanuit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Alle huidige en toekomstige bestuursleden van de Stichting Baanfonds verklaren zich
akkoord met dit privacy-reglement, en beloven zich eraan te zullen houden.
Het Baanfonds verzamelt en bewaart alleen die informatie die nodig is om besluiten te
nemen over subsidie-aanvragen.
Intern worden onder de bestuursleden alleen gegevens verspreid en uitgewisseld die
nodig zijn om besluiten te nemen over subsidie-aanvragen.
Indien het bestuur aanvullende informatie wenst / nodig heeft, zal in eerste instantie
aan de aanvrager daarom worden gevraagd.
Indien aanvullende informatie van derden is vereist, dan worden met de betrokken
persoon / organisatie alleen die gegevens uitgewisseld die nodig zijn voor een adequate beeldvorming van de aanvrager.
Nadat besluitvorming over een aanvraag heeft plaatsgevonden, worden alleen die gegevens bewaard die nodig zijn voor het bijhouden van statistisch relevante data.
Deze gegevens worden waar mogelijk geanonimiseerd (bijvoorbeeld door namen te
vervangen door initialen).
Nadat besluitvorming over een aanvraag heeft plaatsgevonden wordt aan de bestuursleden gevraagd om alle persoonsgebonden gegevens te verwijderen, zowel papieren
documenten als digitale data.
Alleen bij het secretariaat worden de statistisch relevante gegevens opgeslagen en bewaard.
Indien personen die (recent of in het verleden) een aanvraag hebben gedaan, informatie
wensen over hun bij de aanvraag gebruikte gegevens en de opslag daarvan, zal aan die
personen volledige openheid en inzage worden gegeven.
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Als bewaartermijn voor het beschikbaar houden van gegevens geldt de periode die het
bestuur nodig heeft voor het nemen van een besluit over een lopende aanvraag.
Daarna kunnen gegevens nog maximaal 2 jaar worden bewaard, en wel alleen bij het
secretariaat.
Daarna kunnen geanonimiseerde onbeperkt worden bewaard, nadat ze zijn geanonimiseerd.
Bestuursleden beloven geheimhouding inzake de persoonsgebonden gegevens, zowel
tijdens de behandeling van subsidie-aanvragen als daarna.
Een uitgebreidere versie van dit verkorte privacy-reglement is opgesteld en door het
bestuur van de Stichting Baanfonds geaccordeerd.
Dit uitgebreidere reglement is voor eenieder inzichtelijk via de website van de Stichting, en kan desgewenst als papieren exemplaar worden opgevraagd.

Aldus vastgesteld en geaccordeerd door het bestuur van de Stichting Baanfonds,
op 9 december 2019.

Anne de Wit, secretaris

……………………………………………

Ton van der Wiel, voorzitter

……………………………………………
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