Privacyverklaring GSCF
Dit is de privacyverklaring en het cookiebeleid van het GSCF. Het GSCF vindt het
belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk
doel wij dit doen en met wie deze gedeeld kunnen worden. Wij kunnen de
privacyverklaring wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding geven.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle (persoons)gegevens die het GSCF
verzamelt en verwerkt van bezoekers van de websites. Door gebruik te maken van
onze website geeft u toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens
volgens deze privacyverklaring.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik en de verwerking van
persoonsgegevens van website van derden die via hyperlinks te benaderen zijn.
Hiernaast is het GSCF ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor advertenties
van derden.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor ons vrienden van formulier of onze nieuwsbrief
vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt
om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen
beveiligde servers van het GSCF of die van een derde partij. Wij zullen deze
gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij
beschikken.

Communicatie
Wanneer u een formulier invult op onze website vragen wij u om persoonsgegevens
en andere relevante gegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in onze
beveiligde servers.
De gegevens van formulieren worden per e-mail alleen verzonden naar de functie
van degene waarvoor de gegevens relevant zijn. Zo komt het vrienden van formulier
alleen bij de voorzitter en onze fiscus terecht. Alleen mensen die op dit moment
werkzaam zijn binnen deze functie hebben toegang tot deze mailbox. De gegevens

worden enkel gebruikt voor verwerking van het formulier. Alle gegevens die door het
GSCF worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk worden bewaard, beveiligd,
verwerkt en zullen niet worden doorverkocht. De informatie die u aan ons geeft, zal
met de grootst mogelijke zorg behandeld worden en 12 maanden worden bewaard.
Via onze website worden persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen. Zo slaan wij
gegevens (zoals naam, adres, email, telefoon nummer en rekeningnummer) op
wanneer u ons vrienden van formulier invult. De gegevens verzamelen wij ter
uitvoering van de aanvraag. Ook kunnen wij u dan op de hoogte houden van nieuwe
ontwikkelingen door het versturen van nieuwsbrieven. Dit kan echter alleen als u
hiervoor toestemming heeft gegeven.

Inschrijving voor nieuwsbrief
Het GSCF biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.
Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier
kunnen wij u op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen
rondom het GSCF. Via ons nieuwsbrief systeem heeft u ten allen tijde de
mogelijkheid om u af te melden.

Welke cookies gebruiken wij
Het GSCF gebruikt noodzakelijke en functionele cookies om de werking van deze
website mogelijk te maken. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw
computer, smartphone of ander apparaat wordt geplaatst op het moment dat u onze
website bezoekt. Sessie cookies worden verwijderd na het afsluiten van de browser,
en hebben betrekking op een eenmalige bezoek.

Google analytics
Wij registreren gegevens over het gebruik van onze website met cookies van Google
Analytics. Zo houden wij bij op welke manier en vanaf waar u onze website bezoekt
(apparaat specifieke gegevens, landelijke gegevens) hoe vaak en hoe lang u
bepaalde pagina’s bezoekt en wat uw klik- en surfgedrag is. Met deze gegevens kan
het GSCF de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Wij
bewaren de gegevens van Google Analytics 12 maanden.

Het GSCF heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten voor de
verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten
(waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld.

Social media cookies
Wij geven via het laten plaatsen van social media cookies/plug-ins u de mogelijkheid
om functionaliteiten van social media (Facebook, Twitter en Instagram) te gebruiken
wanneer u op onze website bent en bent ingelogd bij deze social media. Deze
partijen plaatsen cookies via eigen stukjes code op onze website en ontvangen in
deze gevallen uw IP-adres. Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door deze
derden geen invloed. Lees het privacy beleid van deze partijen voor meer informatie.

Welke gegevens slaan wij op
Een geldig emailadres is nodig voor het toesturen van de nieuwsbrief.
De verstrekking van uw persoonsgegevens door u aan het GSCF is een wettelijke
voorwaarde om een overeenkomst met het GSCF te sluiten.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk
gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om onze diensten zo
goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op. De
nieuwsbriefaanmeldingen worden opgeslagen voor onbepaalde tijd maar u kunt het
GSCF op ieder moment verzoeken om gegevens te verwijderen of aan te passen.
Het GSCF kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te
verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van het GSCF verplicht is,
en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw
privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke persoonsgegevens?
Het is mogelijk dat het GSCF bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen
als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:
– Partners waarvan wij cookies, plug-ins, applicaties en/of andere software gebruiken
op de website (zie onderdeel over cookies)

– Andere partners die onderhoud en werkzaamheden uitvoeren
– Andere derde partijen die nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten
Het GSCF waarborgt indien redelijkerwijs mogelijk dat deze derden de gegevens
verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en slechts gebruiken voor
het overeengekomen doel. Wij verkopen, verspreiden of leasen uw
persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan derden die als doel hebben de
gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien het GSCF hiertoe
wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders,
fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Het GSCF zal in dergelijke gevallen
passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw
gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Doorgifte buiten de EU
Uw persoonsgegevens kunnen niet worden doorgegeven aan landen buiten de
Europese Economische Ruimte. Het GSCF zal bij doorgifte van uw
persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte passende maatregelen
nemen die redelijkerwijs nodig zijn om adequate bescherming van uw
persoonsgegevens te waarborgen.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Het GSCF gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij nemen de passende
technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te
beschermen tegen verlies, vernietiging of onrechtmatig gebruik, die gezien de
daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn.
Zo worden de gegevens die u via de website invoert, versleuteld via een Secure
Socket Layer (SSL) verbinding verzonden, en worden de gegevens opgeslagen op
beveiligde servers van het GSCF.

Inzage, correctie en verwijdering
Het GSCF houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming
van persoonsgegevens. U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw
persoonsgegevens. Ook kunt u ons, in veel gevallen, verzoeken uw

persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen
indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een
wettelijk voorschrift worden verwerkt.
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft
u het recht om deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid.
Indien u bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om
u hiervoor af te melden..
Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons
dit dan weten, zodat wij hiermee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij maken overigens geen
gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens.
U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of
verwijderen door een mail te sturen naar info@gscf.nl

