
Op 25 mei 2018 is nieuwe Europese privacywetgeving van kracht geworden.  
Deze wetgeving, ook wel aangeduid als AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, 
moet er voor zorgen dat stichtingen zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van hun 
leden. Om als stichting goed te kunnen blijven functioneren en om u in de toekomst zo goed 
mogelijk als deposant van dienst te kunnen blijven zijn, hebben wij uw toestemming nodig 
voor het verwerken van deze gegevens.    
Hieronder treft u de privacyverklaring van het bestuur aan. Daarin maken wij duidelijk over 
welke gegevens van u de vereniging beschikt, voor welk doel deze gegevens worden gebruikt 
en hoe daar (respectvol) mee wordt omgegaan. 
 
Verklaring 
Het bestuur van Stichting Depositofonds is verantwoordelijk voor de verwerking (bewaren 
en gebruiken) van persoonsgegevens. 
 
Persoonsgegevens die worden verwerkt 
Stichting Depositofonds verwerkt de persoonsgegevens die door de leden aan haar verstrekt 
zijn omdat het bestuur deze gegevens nodig heeft ten behoeve van het functioneren van de 
stichting en om de deposanten in de toekomst zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 
De volgende persoonsgegevens van de deposanten van Stichting Depositofonds verwerken 
wij: 

• Naam, voorletters (eventueel voornaam) 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer en indien beschikbaar e-mailadres 
• Bankrekeningnummer 

 
Met wel doel worden de persoonsgegevens verwerkt 
Stichting Depositofonds verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen: 

• Verzenden van uitnodigingen en/of agendastukken voor vergaderingen 
• Het jaarlijks toesturen van een saldo overzicht 
• Het in voorkomende gevallen de deposanten kunnen bereiken via post, e-mail of 

telefoon indien dit nodig is in verband met de dienstverlening. 
Stichting Depositofonds verwerkt deze gegevens in het gerechtvaardigd belang van de 
stichting en in het belang van de deposanten. Stichting Depositofonds verwerkt deze 
gegevens niet uit commerciële overwegingen en Stichting Depositofonds zal deze gegevens 
niet verstrekken aan derden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van 
deposant. 
 
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard   
Stichting Depositofonds bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Gegevens gerelateerd aan 
het deposito worden in beperkte vorm na uitschrijven bewaard om statistische informatie 
over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. 
Stichting Depositofonds gebruikt geen technische, functionele of analytische cookies op haar 
website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan een website wordt 
opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. 
 
 



Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Elk deposant heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Daarnaast heeft men het recht om toestemming voor de gegevensverwerking 
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens door Stichting 
Depositofonds en heeft men het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat men bij het bestuur een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens 
waarover Stichting Depositofonds beschikt in een computerbestand naar de deposant of een 
andere, door de deposant te noemen organisatie, te sturen. 
Indien men gebruik wil maken van het recht op bezwaar en/of recht op overdraagbaarheid 
van gegevens, of indien men andere vragen/opmerkingen heeft over de verwerking van de  
gegevens, dan dient een verzoek daartoe te worden ingediend op de wijze als hieronder 
staat aangegeven. 
 
Stichting Depositofonds wijst er op dat de deposanten de mogelijkheid hebben om een 
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
Hoe beveiligt Stichting Depositofonds de persoonsgegevens 
Stichting Depositofonds neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als een deposant de indruk heeft dat zijn gegevens 
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan hij contact opnemen 
met het bestuur van Stichting Depositofonds via het postadres of via het e-mailadres van de 
secretaris van het bestuur. 
 
Tot slot   
Het bestuur van Stichting Depositofonds gaat er van uit dat u geen bezwaar heeft tegen het 
gebruik van uw persoonsgegevens voor de doeleinden van de stichting en onder de 
genoemde voorwaarden. 
Indien u hiertegen wel bezwaar heeft dan vragen wij u contact op te nemen met de 
secretaris van Stichting Depositofonds. Het privacybeleid staat ook de website van de 
Oleahof Uitvaartzorg. 
 
 
Het bestuur van Stichting Depositofonds 
 
Den Helder, januari 2019 
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