
Privacy reglement stichting SLAS    (31 mei 2018) 

1. Inleiding. 

De Stichting Literaire Activiteiten Soest (SLAS), hierna genoemd de SLAS, verwerkt 

persoonsgegevens over u nadat u ‘vriend’ bent geworden van de SLAS en gebruik maakt van onze 

diensten en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons heeft verstrekt. 

De SLAS publiceert geen vriendenlijst. Uw persoonsgegevens zijn alleen intern zichtbaar voor het 

bestuur. Het bestuur gebruikt uw persoonsgegevens voor de communicatie met u over het programma 

en de evenementen (secretaris) en voor administratie doeleinden (penningmeester). 

Algemene nieuwsberichten worden op de website van de SLAS geplaatst. 

Vertrouwelijke informatie wordt per e-mail aan de leden gezonden. Uw e-mailadres wordt niet 

zichtbaar voor andere leden wanneer u dergelijke berichten van het bestuur ontvangt omdat er 

gewerkt wordt met zogenaamde ‘blind carbon copies’, bcc. 

2. De Persoonsgegevens die wij verwerken: 

 Initialen, voor en achternaam  

 Adresgegevens 

 Het door u opgegeven telefoonnummer 

 E-mail adres 

3. Waarom wij persoonsgegevens nodig hebben? De SLAS verwerkt uw persoonsgegevens, voor de 

volgende doelen: 

- het afhandelen van uw financiële vriendenbijdrage 

- het communiceren vanuit het bestuur met de vrienden, zoals het annonceren van 

evenementen en andere informatie betreffende de aangelegenheden en diensten van de 

stichting ter bereiking van het stichtingsdoel 

- het aanmaken van vriendenpasjes 

- de kaartverkoop voor SLAS activiteiten via de kassa van Idea 

- jullie te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

4. Bewaartermijn persoonsgegevens. 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

De bewaartermijn van uw lidmaatschapsinformatie is maximaal 1 jaar na beëindiging van uw 

‘vriendschap’. 

5. Delen met anderen. 

De SLAS verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de 

stichtingsdoeleinden en uw ‘vriendschap’ ervan of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De 

SLAS werkt samen met een externe drukker voor de aanmaak van pasjes en met Idea voor de 

kaartverkoop. Deze organisaties lenen onze gegevens op tijdelijke basis voor de uitvoering van hun 

rol. 

6. Registratie van website bezoek. 

De website van de SLAS gebruikt geen cookies. 

De website van de SLAS registreert geen bezoek. 



 

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt 

daarvoor contact opnemen met de SLAS via de website, onder Contact. 

Om uw identiteit in dat geval te kunnen verifiëren, kunnen wij u vragen een kopie van uw 

identiteitsbewijs toe te sturen aan het secretariaat. Maak in deze kopie het burgerservicenummer 

(BSN), MRZ (‘machine readable zone’, de strook met nummers onderaan het paspoort), 

paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

De SLAS zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Website: www.slas-soest.nl 

 

8. Beveiliging 

De SLAS 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 onze secretaris, via de website onder Contact. 

 


