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Privacyverklaring, werkwijze AVG Stichting Het Burger Weeshuis Harderwijk 
 
Contactgegevens:  
Postadres:  Postbus 206, 3840 AE  
Bezoekadres: Kerkplein 3, 3841 EC Harderwijk  
Website:  www.burgerweeshuisharderwijk.nl  
E-mail:   info@burgerweeshuisharderwijk.nl 

1. Inventariseer welke gegevens u verzamelt 

Het BWH verzamelt klant- en contacthistoriegegevens t.b.v. de financiële administratie 

(huurpenningen; salarissen; subsidieverstrekking). Dit heeft een rechtmatige grondslag voor 

verwerking en toestemming. Gezien de wettelijke verplichting t.a.v. de fiscus, moeten we een 

bewaartermijn van minimaal 8 jaar hanteren. Het BWH verzamelt gegevens van de volgende 

doelgroepen: 

a. Particuliere huurders; 

b. Particulieren die een subsidieaanvraag indienen 

c. Particulieren en natuurlijke personen, vertegenwoordigend rechtspersonen, die een 

subsidieaanvraag indienen; 

d. Particulieren en natuurlijke personen, vertegenwoordigend rechtspersonen, met wie 

BWH overeenkomsten aangaat; 

e. Pachters en natuurlijke personen die zakelijke huurders en pachters 

vertegenwoordigen; 

f. N.B. Zakelijke huurders, pachters en subsidie-aanvragers die ingeschreven staan bij de 

KvK en/of een statuut hebben, vallen volgens ons hier niet onder. 

 

2. Documenteer uw verwerkingen 

Voor alle doelgroepen geldt dat de verwerking van data op de computer van de administratief 

medewerker plaatsvindt. Het wordt gearchiveerd op papier in ordners op naam van de 

persoon, evenals de correspondentie die gevoerd is met betrokken persoon. Zolang 

overeenkomsten lopen, zolang subsidieaanvragen nog niet zijn afgehandeld etc. zullen we de 

betreffende persoonlijke gegevens in onze administratie verwerken en bewaren omdat er in 

dat geval een rechtmatige verwerkingsgrond is. Nadien moeten de gegevens worden 

verwijderd. De subsidiecommissie en CvB vernietigen de gegevens, zodra er een besluit is 

genomen en de administratief medewerker de gegevens verwerkt heeft. 

Met ingang van 25 mei 2018 zien we er op toe dat persoonlijke gegevens in onze notulen zijn 

geanonimiseerd (b.v. “de huurder van Kerkplein 3A”). De toestemmingsconstructie van het 

streekarchivariaat is niet toereikend. 

Overigens valt informatie van stichtingen en verenigingen (zonder vermelding van 

persoonlijke gegevens van vertegenwoordigende natuurlijke personen) niet onder de AVG; de 

informatie over particuliere aanvragers (als dat al aan de orde is) moet zijn geanonimiseerd. 
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3. Beheer en controleer uw verwerkingen.  

Dit is niet voor het BWH van toepassing, omdat wij niet op grote schaal mensen monitoren of 

bijzondere persoonsgegevens verwerken. 

 

4. Delegeer niet ondoordacht aan verwerkers (bewerkers) 

Het BWH heeft in het kader van haar doelgroepen een uitwisseling van gegevens van haar 

doelgroepen met de volgende partijen: 

a. Makelaardij t.b.v. de particuliere huurders; accountant alleen de informatie die in 

jaarrekening genoemd wordt;  

b. Subsidie-aanvragers worden in de jaarrekening genoemd en zijn dus bij accountant 

bekend; 

c. Accountant ziet gegevens voor het maken van de loonstroken, loonjournaalposten, 

uitbetalingslijst, te betalen loonheffing. En alle ID-bewijzen t.b.v. de jaarrekening. 

d. N.v.t. 

e. KKG, die gegevens van particuliere pachters verwerkt, en SA, dat voor ons digitaliseert 

en archiveert. 

 

5. Informeer de personen in uw bestand 

a. Particuliere huurders: per brief op de hoogte stellen 

b. Particulieren subsidie-aanvragers: via de bevestigingsmail van de aanvraag informeren 

en op het aanvraagformulier erbij zetten.  

c. Valt onder de normale privacywet. 

d. N.v.t 

e. Bij het deponeren (KvK) en (zelf) publiceren van jaarstukken alleen de jaarrekening 

zonder toelichting en de controleverklaring van de accountant openbaar maken. 

 

 


