PRIVACY STATEMENT (versie 18.02)
De STICHTING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK PROSTAAT KANKER RESEARCH, statutair
gevestigd te Reeuwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24401206, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de onderhavige
privacyverklaring. In deze verklaring wordt aangegeven welke persoonsgegevens de stichting
verzamelt en gebruikt en met welk doel dit wordt gedaan.
Contact
Indien u naar aanleiding van deze verklaring contact met de stichting wilt opnemen is dat mogelijk via
onderstaande contactgegevens:
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Prostaatkanker Research (SWOP-Research)
Schaarweide 5, 2811 JM Reeuwijk
Email: l.venderbos@erasmusmc.nl
Telefoon: +31 6 5000 1668
Privacybeleid
In het kader van het verrichten van onze werkzaamheden vragen wij u, afhankelijk van het doel
waarvoor deze gegevens benodigd zijn, toestemming om enkele van uw persoonsgegevens te
ontvangen. De door u verstrekte gegevens zijn echter alleen bestemd voor onze contacten met u en
zullen nooit, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, aan derden ter beschikking worden gesteld, c.q.
naar derden worden doorgestuurd.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan;
persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd met inachtneming van
hetgeen bepaald is middels wettelijke regelgeving.
Eén en ander houdt in, zonder hierin limitatief te zijn, dat de stichting:







Duidelijk vermeldt voor welke doeleinden de persoonsgegevens benodigd zijn en verwerkt
worden op grond hetgeen is bepaald in de onderhavige privacyverklaring;
Het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen die persoonsgegevens als nodig
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
U toestemming vraagt om uw persoonsgegevens te verwerken in de gevallen waarin uw
uitdrukkelijke toestemming is vereist;
Uw gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgeeft aan derden;
Passende beveiligingsmaatregelen neemt ter bescherming van uw persoonsgegevens;
U nadrukkelijke toestemming geeft uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en zonodig te
(doen) verwijderen en daaraan alle mogelijke medewerking zal verlenen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het doen van aanvragen voor het verstrekken van een materiële of immateriële bijdrage door de
stichting of het verstrekken van een financiële bijdrage aan de stichting in de vorm van een schenking,
donatie of anderszins, laat u bepaalde gegevens bij de stichting achter, waaronder in voorkomende
gevallen persoonsgegevens.
Bij aanmelding worden de navolgende gegevens verwerkt:






Voor- en achternaam;
Adres;
Emailadres;
Telefoonnummer;
Bankrekeningnummer (indien benodigd voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt);





Gegevens van uw partner uitsluitend indien en voor zover dit op grond van wettelijke
regelgeving vereist is of mocht worden voor het doel waarvoor de gegevens worden verstrekt
zoals onder meer bij het doen van bovenmatige schenkingen;
Die informatie die u zelf verstrekt als benodigd om een eventuele aanvraag tot ondersteuning
te onderbouwen.

Doeleinden
De stichting verwerkt bovenstaande gegevens om u te kunnen bereiken en datgene te kunnen doen
wat in het kader van de gegevensverstrekking noodzakelijk is, waarbij niet méér gegevens worden
vastgelegd en/of verwerkt als nodig is om het doel waarvoor de gegevensverstrekking noodzakelijk
was te bereiken.
Beveiliging en bewaring
De stichting neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang
tot uw persoonsgegevens te voorkomen. De stichting draagt er zorg voor dat alleen zij en de door
haar geautoriseerde bestuurs- c.q. personeelsleden toegang hebben tot de desbetreffende gegevens,
dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd en dat de daarop betrekking hebbende
beveiligingsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.
Tenzij de wet anders voorschrijft, bewaart de stichting persoonsgegevens niet langer dan strikt
noodzakelijk; de stichting hanteert daarvoor een bewaartermijn van maximaal 7 jaar tenzij een langere
termijn noodzakelijk is om het doel op grond waarvan de persoonsgegevens zijn verstrekt te bereiken.
Ter beveiliging van uw persoonsgegevens wordt onder meer gebruik gemaakt van een beveiligde
netwerkomgeving, en beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall en, bij papieren opslag,
afgesloten, niet voor derden toegankelijke opbergsystemen.
Indien en zodra u van mening bent dat uw gegevens niet goed meer beveiligd zijn dan wel er
aanwijzingen zijn van mogelijk misbruik, kunt/dient u contact op te nemen met de stichting via de
hiervoor vermelde contactgegevens.
Cookies
De bouwer van de website van de stichting (www.swopresearch.nl) kan gebruik maken van
functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen op de browser van uw computer, laptop, tablet of smartphone.
Deze cookies worden gebruikt met een puur technische functionaliteit en zorgen er derhalve voor dat
de website naar behoren functioneert en bijvoorbeeld uw voorkeurinstellingen worden onthouden;
daarenboven worden deze cookies ingezet om de website te kunnen optimaliseren en uw surfgedrag
bij te houden om inzicht te krijgen in de wijze waarop de website kan worden doorontwikkeld. Bij uw
eerste bezoek aan de website heeft de stichting u al geïnformeerd over het gebruik van deze cookies
en uw toestemming gevraagd voor het plaatsen daarvan. De stichting wijst u erop dat u zich kunt
afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat; daarenboven kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (doen) corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om de eventuele door u gegeven toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door de stichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, hetgeen
inhoudt dat u bij de stichting een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover de
stichting beschikt in een computerbestand naar u of een door u aangegeven derde (door) te sturen.
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of een
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens kunt

u richten aan de stichting via de hiervoor vermelde contactgegevens. Teneinde fraude te voorkomen
verzoekt de stichting u uw in dit artikel bedoelde verzoek vergezeld te doen gaan van een kopie van
uw identiteitsbewijs waarbij, ter bescherming van uw privacy, de pasfoto, MRZ-zone (machine
readable zone – strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
burgerservicenummer (BSN) onleesbaar is gemaakt. De stichting zal naar aanleiding van uw hiervoor
bedoelde verzoek zo snel mogelijk reageren.
Autoriteit Persoonsgegevens
De stichting wijst u erop dat u te allen tijde de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vermoedt dat uw persoonsgegevens
zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet; een dergelijke klacht kunt u indienen óf
via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl óf telefonisch via het nummer 088-1805250.
Websites van derden
De onderhavige verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links
met onze website zijn verbonden. De stichting kan niet garanderen dat deze websites op een
betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd vóór gebruik
van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website voor meer informatie over de
wijze waarop zij met uw gegevens omgaan.
Wijziging privacyverklaring
De stichting kan, voor zover de wet dit toestaat dan wel verplicht stelt, de onderhavige
privacyverklaring te allen tijde wijzigen, met dien verstande dat uw gegevens nooit zonder uw
uitdrukkelijke toestemming oor andere doeleinden mogen worden gebruikt; wijzigingen zullen op de
website van de stichting worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om de privacyverklaring
geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent; voor uw gebruiksgemak zal
een gewijzigde verklaring worden gepubliceerd onder vermelding van een nieuw versienummer.
Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018.

