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INLEIDING In deze verklaring staat alles over de manier waarop persoonsgegevens van donateurs,
relaties, belangstellenden en vrijwilligers van de Dijksynagoge verzameld worden en hoe hiermee
wordt omgaan. De verklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens zowel
online als offline. Het betreft de verwerking van door betrokkenen verstrekte persoonlijke
informatie, alsmede de data die wordt verkregen vanuit bezoek aan de website. Soms verandert
deze verklaring. Het daarom belangrijk deze regelmatig opnieuw te lezen.
GEGEVENS De Dijksynagoge heeft zich bij haar oprichting ten doel gesteld het gebouw voor de
toekomst te bewaren en geschikt te maken voor de eredienst. De nadruk van de activiteiten ligt
echter op het gebruik van het gebouw voor andere doeleinden zoals rondleidingen, open dagen
en culturele activiteiten. Daarnaast biedt het gebouw blijvend onderdak aan de herinnering
(expositie).
Gegevens:

Stichting Dijksynagoge / website: https://www.dijksynagoge.nl
Bezoekadres: Rivierdijk 51, 3361 AD, SLIEDRECHT
Correspondentieadres: Rondo 132, 3363 LB, SLIEDRECHT
Kamer van Koophandel: 411 21 602
Telefoon: 0184 – 424 260 (bezoekadres) 06 – 109 78 191 (secretariaat)

De Dijksynagoge respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en al haar relaties. Als
verwerkingsverantwoordelijke draagt de Dijksynagoge er zorg voor dat achtergelaten gegevens
vertrouwelijk worden behandeld.
DOEL De Dijksynagoge verzamelt persoonsgegevens van donateurs, relaties, belangstellenden en
vrijwilligers om de doelstelling nader in te vullen en zowel financieel als praktisch mogelijk te
maken.
WELKE GEGEVENS ER VERWERKT WORDEN De Dijksynagoge verwerkt persoonsgegevens doordat
u deze (al dan niet via deze website) aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij van
donateurs, relaties en belangstellenden (kunnen) verwerken zijn:
 Voor- en achternaam
 Naam, adres en woonplaats
 E-mailadres
 Telefoonnummer(s)
 Eventuele correspondentie
 Overige persoonsgegevens die u verstrekt bv door correspondentie of telefonisch
Van vrijwilligers worden tevens de volgende gegevens verzameld
 Afspraken over werkzaamheden
 Declaraties

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
De Dijksynagoge verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens.
WIE ONTVANGT DEZE GEGEVENS De gegevens die wij ontvangen worden beheerd door het
bestuur en de donateuradministratie. Van uitwisseling van gegevens met derden is geen sprake,
tenzij met nadrukkelijke en aantoonbare toestemming van betrokkene. Indien om de mogelijke
bekendheid met contactgegevens gevraagd wordt, wordt standaard aangegeven dat “indien en
voor zover het bestuur betrokkene kent en daarvan gegevens heeft de vraag aan betrokkene wordt
doorgegeven en er verder geen mededelingen kunnen en zullen worden gedaan.”
OPSLAG Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Voor overeenkomsten met de
vrijwilligers betekent dit dat wij de gegevens die op de overeenkomst staan bewaren zolang de
overeenkomst duurt. Voor donateurs, relaties en belangstellenden indien en zolang zij prijs stellen
op toezending van de nieuwsbrief en andere mailings en/of behoudt van hun gegevens in ons
bestand.
BEVEILIGING Er is slechts op zeer beperkte schaal sprake van het verwerken van
persoonsgegevens. Dit gebeurt alleen voor eigen gebruik. Inzage is er alleen bij het bestuur en de
vrijwilliger die de donateuradministratie verzorgt. Gegevens zijn technisch en fysiek ontoegankelijk
voor derden.
RECHTEN Betrokkenen kunnen een beroep doen op een recht dat de Privacy-verordening
toegekend heeft. Daarbij gaat het o.a. om recht op inzage, aanvulling, correctie, verwijdering
en/of een verzoek om beperkt gebruik. Daarnaast kan gevraagd worden de gegevens aan een
ander over te dragen of te wissen. Voor vragen mailen naar: secretariaat@dijksynagoge.nl
GRONDSLAGEN De Dijksynagoge verwerkt persoonsgegevens op basis van toestemming, een
overeenkomst of een gerechtvaardigd belang.
COOKIES EN DERGELIJKE TECHNIEKEN De Dijksynagoge gebruikt alleen technische, functionele en
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of
smartphone. Deze cookies bevatten geen informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt
worden. Ook zijn cookies niet schadelijk voor uw computer. Wel bevatten deze cookies informatie
over uw bezoek aan deze website. Wij doen dit voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via
de instellingen van uw browser verwijderen.
KLACHTEN De Dijksynagoge wijst u er op dat u 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-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

