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De Stichting "Johan Ferrier Fonds" (hierna het JFF genoemd) is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens: 
www.johanferrierfonds.nl  
Johan Wagenaarlaan 13 
2343 ND Oegstgeest 
Telefoon: 0651178115  
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Het JFF verwerkt uw persoonsgegevens omdat u interesse hebt getoond in het werk van het 
JFF of verbonden bent aan de stichting als donateur. Deze gegevens heeft u zelf aan ons 
verstrekt of zijn opgenomen in het kader van contacten die u met ons gehad heeft. Hieronder 
vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- E-mailadres 
- (in voorkomende gevallen) functie 
- (in voorkomende gevallen) bankgegevens wanneer u doneert/gedoneerd hebt aan het fonds 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Het JFF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Verzenden van onze nieuwsbrief 
- Uitnodigen voor de tweejaarlijkse Johan Ferrier Lezing 
- Bedanken voor uw donaties 
 
Waar en hoe bewaren we de gegevens 
De (mailadres) informatie staat op de beveiligde servers van onze host (VEVIDA) en op een 
beveiligde PC.  
 
Wie hebben er toegang toe? 
Alle persoonsinformatie is alleen voor het JFF bedoeld en we geven die nooit aan anderen voor 
commerciële of overige doeleinden. Hiertoe bevoegden hebben toegang tot deze informatie. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, 
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JFF) tussen zit. Het JFF neemt 
nooit geautomatiseerde besluiten. Besluiten neemt het bestuur.  
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Het JFF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Het JFF verstrekt geen gegevens aan derden, alleen om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting.  
 
Cookies 
Het JFF gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.  
 
Webstatistieken of Google Analytics 
De host waarmee we werken biedt statistieken van webbezoeken. Die zijn anoniem en niet te 
herleiden tot personen.  
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het JFF. U 
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kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking 
van uw persoonsgegevens sturen naar info@johanferrierfonds.nl, dan regelen we dat. 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Het JFF 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 op met info@johanferrierfonds.nl. 
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