Privacy Beleid Stichting Toeristisch Investerings Fonds Texel
STIFT respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat alle
verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
STIFT heeft deze privacy verklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal
worden gehandhaafd).
Onderstaand privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken www.stiftexel.nl.
Delen met derden
STIFT zal uw gegevens nimmer aan derden verstrekken.
SSL verbinding
Wanneer u gebruik maakt van het aanvraagformulier worden de daarop aangegeven gegevens
versleuteld verstuurd via (https://) omdat het aanvraagsysteem van STIFT gebruik maakt van een
SSL certificaat. De gegevens welke via het aanvraagformulier worden verzameld, worden
vertrouwelijk behandeld en via de cloud van ‘Faceworks’ opgeslagen.
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens, welke middels het aanvraagformulier aan STIFT worden verstrekt, worden via de
cloud van ‘Faceworks’ opgeslagen en verwerkt. De persoonsgegeven die u middels het
aanvraagformulier aan STIFT verstrekt zoals: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer,
e-mailadres, bankrekeningnummer, ID en inschrijving Kamer van Koophandel worden gebruikt in het
kader van de door u gedane aanvraag voor een financiële bijdrage van STIFT. Deze gegevens worden
opgeslagen via de cloud van ‘Faceworks’ en STIFT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan
nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Middels het systeem
‘Faceworks’ wordt er voor een goede beveiliging gezorgd van de opgeslagen gegevens.
Het bestuur van STIFT, administratieve medewerker en de beheerder van de website ‘Faceworks’
kunnen deze gegevens inzien. Deze personen zijn: Mark Poldner, voorzitter, Jan Frederici, secretaris,
Marius Kikkert, penningmeester, Ria Manse, administratie en Bart de Vring beheerder ‘Faceworks’.
STIFT maakt op deze website geen gebruik van cookies, er wordt dus geen tracking cookie op uw
computer geplaatst.
Inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
hiervoor een verzoek indienen via info@stiftexel.nl

