Privacyreglement Familie Organisatie Pater
Deze verklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018.
De Stichting “Familie Organisatie Pater” (afgekort FOP) verzamelt en
verwerkt:
* persoonsgegevens van haar donateurs;
* verzamelt en verwerkt informatie voor stamboomonderzoek met
betrekking tot personen die de achternaam Pater, de Pater en Paters
hebben en personen die daar direct genealogisch aan gelieerd zijn.
Welke informatie gebruikt de FOP?
Informatie die u ons geeft
We verwerken gegevens die we van u ontvangen, bijvoorbeeld als donateur van de FOP.
Dit betreft onder andere;
- uw volledige naam
}
- adres, postcode en woonplaats
} NAW-gegevens (naam-adres-woonplaats)
- e-mailadres
- (optioneel) telefoonnummer en
- tot welke stamboom u behoort.
Deze informatie hebben wij onder andere nodig om u te kunnen registreren als donateur van
de FOP en om u de digitale of papieren nieuwsbrief toe te kunnen sturen.
Deze gegevens worden alleen verwerkt door het bestuur van de stichting.
Daarnaast ontvangen we informatie via mail of contactformulier van de website, schriftelijk
of telefonisch. Het betreft dan informatie die gebruikt wordt voor stamboomonderzoek.
Deze gegevens worden verwerkt door de steunpunten van de FOP.
Het kan daarbij onder andere gaan om:
- NAW-gegevens
- relatiegegevens (gehuwd, samenwonend, vader, zoon, dochter etc.)
- geboortedatum, overlijdensdatum, huwelijksdatum.
Deze gegevens worden met bronvermelding gepubliceerd op onze website
www.fam-org-pater.nl in uw stamboomgegevens.
Van nog levende personen is een beperkt aantal gegevens zichtbaar/openbaar op de website
zoals voornaam, achternaam en familierelaties.
Informatie die we zelf verzamelen
Informatie over mensen met de achternaam Pater, de Pater en Paters en zij die daar
genealogisch aan gelieerd zijn. Wij verkrijgen deze informatie uit eigen archiefonderzoek
(onder andere in openbare bronnen zoals kerk- en persoonsregisters), via publicatie op
internet, kranten en tijdschriften.
Soms worden deze gebruikt voor publicatie in de nieuwsbrief maar ze kunnen ook gebruikt
worden ter aanvulling van de genealogische informatie.
Gegevens die alleen worden gebruikt voor de nieuwsbrief worden door de redactie verwerkt
en na publicatie in de nieuwsbrief vernietigd.
Gegevens die ook voor de genealogie worden gebruikt, worden verwerkt door de
steunpunten van de FOP.
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Vertrouwde en beveiligde website
Het is in uw en ons belang om een vertrouwde en veilige website aan te bieden en te
onderhouden. Van personen die zijn overleden publiceren wij de gegevens waar wij over
beschikken en die als doel hebben het doen van stamboomonderzoek. Deze gegevens zijn
voor iedere bezoeker van de website zichtbaar. Van nog levende personen wordt beperkte
informatie gepubliceerd. Het kan zijn dat er wel meer informatie beschikbaar is maar deze
niet wordt gepubliceerd en alleen inzichtelijk is voor “de steunpunten van de FOP” die
informatie verzamelen in het kader van stamboomonderzoek.
Deze steunpunten kunnen als “verwerkers” aangemerkt worden en verzamelen informatie
op verzoek van het bestuur van de stichting “Familie Organisatie Pater”.
Wanneer verstrekt de FOP mijn gegevens aan derden?
Wij verstrekken geen informatie aan derden.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
We bewaren uw persoonsgegevens voor zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze
zijn verzameld of gebruikt worden. Indien een bezoeker van de website wenst dat zijn of
haar gegevens verwijderd worden van de website, zullen wij hier gevolg aangeven.
Contact of klacht
Als u vragen hebt over deze verklaring, kunt u altijd contact met ons opnemen via de
volgende contactgegevens:
E-mail: contact@fam-org-pater.nl

Vastgesteld door het bestuur van de FOP d.d. 13 september 2018
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