
Privacyverklaring 
Stichting Het Anker Charlois, gevestigd Carnisselaan 
40B 3083 HK Rotterdam, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven 
in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens 
Stichting Het Anker Charlois | Carnisselaan 40b | 3083 HK Rotterdam | 
Mezenstraat 4 | 3082 ZK Rotterdam | www.hetankercharlois.nl | info@hetankercharlois.nl | KvK 
nummer 67503675 | RSIN-nummer 857034340 

 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken 
Het Anker Charlois verzameld en verwerkt je persoonsgegevens omdat je als (oud)medewerker, 
relatie of clublid gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons 
verstrekt.  
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als je (oud)medewerker, 
relatie of clublid bij ons wordt. 
 
(oud)medewerker 

 Doel  Bewaartermijn Ontvangers 

Voornaam en 
achternaam 

Identificatie, 
informeren, 
contacteren, uitvoering 
van overeenkomst. 

Directe verwijdering 
nadat oud-
medewerker heeft 
aangegeven geen prijs 
meer te stellen op 
informatie over Het 
Anker Charlois. 

Het Anker Charlois, 
Laposta, Google, 
Dropbox. 

e-mailadres Identificatie, 
informeren, 
contacteren, uitvoering 
van overeenkomst. 

Zie boven Zie boven 

Straat, postcode, 
plaats 

Identificatie, 
informeren, 
contacteren, uitvoering 
van overeenkomst. 

Zie boven Zie boven 

Telefoonnummer Informeren, 
contacteren, uitvoering 
van overeenkomst. 

Zie boven Zie boven 

Geboortedatum  Identificatie, aandacht 
bij verjaardag 

Zie boven Zie boven 

Actief bij Anker? Berekenen periode 
van inzetbaarheid bij 
Het Anker Charlois, 
ivm jubilea van Het 
Anker Charlois.  

Zie boven Zie boven 

Gestopt bij Anker? Berekenen periode 
van inzetbaarheid bij 
Het Anker Charlois, 
ivm jubilea van Het 
Anker Charlois. 

Zie boven Zie boven 

Studie/werk Vrijwilligersfunctie 
laten aansluiten bij 
studie/werk. 

Zie boven Zie boven 

Rijbewijs Voor diverse 
vrijwilligersfuncties is 
het hebben van een 

Zie boven Zie boven 

http://www.hetankercharlois.nl/
mailto:info@hetankercharlois.nl


rijbewijs van belang. 
Dit is geformuleerd in 
het 
medewerkersbeleid. 

EHBO-diploma + 
geldigheid 

Voor diverse 
vrijwilligersfuncties is 
het hebben van een 
EHBO diploma van 
belang. Dit is 
geformuleerd in het 
medewerkersbeleid. 

Zie boven Zie boven 

Lid van een kerk (ja of 
nee) 

Voor diverse 
vrijwilligersfuncties is 
kerkelijke achtergrond 
van belang. Dit is 
geformuleerd in het 
medewerkersbeleid. 

Zie boven Zie boven 

Sleutel (ja of nee) Overzicht bewaren wie 
allemaal het gebouw 
van Het Anker Charlois 
in kan. 

Zie boven Zie boven 

Activiteiten, start en 
einde 

Berekenen periode 
van inzetbaarheid bij 
activiteiten, ivm jubilea 
van Het Anker 
Charlois. 

Zie boven Zie boven 

 
Relatie 

 Doel  Bewaartermijn Ontvangers 

Voornaam en 
achternaam 

Identificatie, 
informeren, 
contacteren, uitvoering 
van overeenkomst. 

Directe verwijdering 
nadat relatie heeft 
aangegeven geen prijs 
meer te stellen op 
informatie over Het 
Anker Charlois. 

Het Anker Charlois, 
Laposta, Google, 
Dropbox. 

e-mailadres Identificatie, 
informeren, 
contacteren, uitvoering 
van overeenkomst. 

Zie boven Zie boven 

Straat, postcode, 
plaats 

Identificatie, 
informeren, 
contacteren, uitvoering 
van overeenkomst. 

Zie boven Zie boven 

Telefoonnummer Informeren, 
contacteren, uitvoering 
van overeenkomst. 

Zie boven Zie boven 

Organisatie en functie  In kaart brengen van 
contacten die Het 
Anker Charlois heeft. 

Zie boven Zie boven 

 
Clublid 

 Doel  Bewaartermijn Ontvangers 

Voornaam en 
achternaam 

Identificatie, 
informeren, 
contacteren, uitvoering 
van overeenkomst. 

Directe verwijdering 
nadat clublid heeft 
aangegeven geen prijs 
meer te stellen op 
informatie over Het 
Het Anker Charlois 
Charlois. 

Het Anker Charlois, 
Google, Dropbox, 
clubadministratie 

e-mailadres Identificatie, Zie boven Zie boven 



informeren, 
contacteren, uitvoering 
van overeenkomst. 

Straat, postcode, 
plaats 

Identificatie, 
informeren, 
contacteren, uitvoering 
van overeenkomst. 

Zie boven Zie boven 

Telefoonnummer Informeren, 
contacteren, uitvoering 
van overeenkomst. 

Zie boven Zie boven 

Geboortedatum  Identificatie, aandacht 
bij verjaardag 

Zie boven Zie boven 

Contactpersoon 
(ouder/verzorger) en 
contactgegevens van 
contactpersoon voor 
leden onder de 16 jaar 
en voor kamp en 
vakantiedeelnemers 

Identificatie, 
informeren, 
contacteren, uitvoering 
van overeenkomst. 
 
Contacteren thuisfront 
gedurende kamp- of 
vakantieweek indien 
nodig. 

Zie boven Zie boven 

 

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Het Anker Charlois verzamelt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld 
Verklaring omtrent Gedrag of godsdienst van leden ten behoeve van uitvoering van verschillende 
(vrijwilligers)functies.  
 
Het Anker Charlois heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger 
zijn dan 16 jaar, tenzij de jongere toestemming heeft van een ouder of voogd. We kunnen echter niet 
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de 
onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
info@hetankercharlois.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 
 

3. Met welk doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Het Anker Charlois verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Je als (oud)-medewerker, relatie of clublid te kunnen inschrijven en contacteren. 

• Verzenden van onze nieuwsbrief (Ankernieuws 4x per jaar, Ons Nieuws 6-8x per jaar en 
Ankerketting, max. 10 maal per jaar). 

• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor uitvoering van onze activiteiten 

• Je te informeren over wijzigingen van onze activiteiten 
 

4. Geautomatiseerde besluitvorming 
Het Anker Charlois neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 
bestuurslid van Het Anker Charlois) tussen zit. 
 

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Het Anker Charlois bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren geen bewaartermijn van de 
persoonsgegevens. Na afronding van je vrijwillige functie kun je zelf je persoonsgegevens verwijderen 
of besluiten als oud-medewerker nog op de hoogte gehouden te willen worden via de nieuwsbrief.   
 



6. Delen van persoonsgegevens met derden 
Het Anker Charlois verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien 
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting.  
 
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst 
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het 
Anker Charlois blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij maken gebruik van de diensten van 
de volgende partijen: 
⦁ Laposta (nieuwsbrief) https://laposta.nl/privacy-statement. Verwerkersovereenkomst afgesloten op 2-
2-2018. 
⦁ Google (mail & drive) https://policies.google.com/privacy.  

⦁ Dropbox (drive) https://www.dropbox.com/privacy.  
⦁ HR/Verzuimsysteem Arbo365 (verplichting uitvoering wet Arbeidsomstandighedenwet betaalde 
medewerkers).  www.arbo365.nl/verwerkersovereenkomst. 

 

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Het Anker Charlois gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. De website van Het Anker 
Charlois: www.hetankercharlois.nl maakt bijvoorbeeld geen gebruik van Google Analytics om 
informatie te verzamelen over de bezoekers van de website. De website kan links naar andere 
websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Het Anker 
Charlois. 

 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiervoor 
contact opnemen met het bestuurslid dat de gegevens beheert via 
persoonsgegevens@hetankercharlois.nl. 
 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Anker Charlois. Je kunt 
een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of 
verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens 
sturen naar persoonsgegevens@hetankercharlois.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot 
inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te 
sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers 
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming 
van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.  
 
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw 
persoonsgegevens. Maar mocht dit niet naar tevredenheid gaan, dan wil Het Anker Charlois je er 
tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons. 

 

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Het Anker Charlois neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd 
zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@hetankercharlois.nl. 
 
Het Anker Charlois heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te 
beveiligen: 
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 
- Wachtwoord beveiliging. 
- Veiligheidsvragen en telefoonnummer koppeling voor het Gmail account. 
- Geheimhoudingsverklaring van het bestuur. 

 

https://laposta.nl/privacy-statement
https://policies.google.com/privacy
https://www.dropbox.com/privacy
https://u1936353.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=qnwA1MIpPvDDO9g5MRIq90-2BJd8-2BBavG-2By0lPXGXQjAjyrR-2BGpvr4ol7MzRvhUdjUMBHPeaKu204uTAputBbOxw-3D-3D_EGhZSRzbdFNdm7k-2FKD29ULOtzvmqIZzH02W-2BUlnkV9pNXS-2Bc-2BkdFgbVPa9-2F9NGj-2BmWnC7urt3RCwUaF4-2BsAq9dG-2FwcS8fbGd2KMRkqVQ-2F3tPk-2Fh-2Fv5mlKdskVHb-2BzW6mIEu8B7v4MRANUddE-2FGQ8QKN1S3LDwXiSPJSxsj9jeVw6cyhO6LaBgssNf9Txj-2Bo5E6888jNJouhV-2FmHTIIs5pUMRbp8crG-2FD7g4iilLrj94-3D


10. In werkingtreding 
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 18-6-2018. 
 
Het Anker Charlois zal haar privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen om deze up-to-date te houden. 
Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring beschikbaar staan. Het 
Anker Charlois raadt aan om de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen 
zullen wij leden op de hoogte stellen per e-mail en website. 


