
Privacy Statement Faces to Canadian Wargraves Groesbeek, FTG/JVL  maart 2019 Pagina 1 
 

PRIVACY STATEMENT STICHTING  
FACES TO CANADIAN WAR GRAVES GROESBEEK  
 
 

 
 
De Stichting Faces to Canadian War Graves  Groesbeek (hierna aan 

te duiden als FTG) gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met 
persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving en in het bijzonder 
aan de Algemene verordening gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679), hierna te 
noemen AVG, en de  Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. 
 
FTG  heeft in het bijzonder ten doel om ten aanzien van gesneuvelde militairen, 
(militair)historisch en necrologisch onderzoek te verrichten ten behoeve van nabestaanden, 

instellingen en belangstellenden. Voor onze doelstelling verwijzen wij u verder naar onze 
statuten (te raadplegen via onze website).  

De AVG is niet van toepassing op overleden personen (grond 27), omdat dit volgens AVG 
geen natuurlijke personen meer zijn. Wanneer de gegevens iets zeggen over een andere 

persoon dan kunnen het wel persoonsgegevens zijn, maar dan betreffen ze niet de 
overledene, maar de andere, levende persoon. 

Dit neemt echter niet weg dat FTG ook zorgvuldig omgaat met gegevens van gesneuvelde 
militairen. 

 
FTG is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat FTG verantwoordelijk is voor de 

naleving van de wet- en regelgeving. Voor vragen en opmerkingen is FTG als volgt 
bereikbaar: Stichting Faces to Canadian War Graves Groesbeek, p/a Sprokkelveld 86 B, 6596 
BM Milsbeek, Email: info@facestograves.nl/www.facestograves.nl 

  
Ons privacy beleid is van toepassing op bezoekers van onze website, het vragen van 
inlichtingen, het voeren van besprekingen, correspondentie en telefoongesprekken, alsmede 
op overeenkomsten met FTG en onze vrijwilligers.  

 
Gebruik persoonsgegevens voor diverse doeleinden 

De persoonsgegevens die wij verkrijgen verwerkt FTG voor diverse doeleinden: 
-Om contact met u te kunnen opnemen; 

-Om informatie te sturen; 
-Voor het bepalen van strategie en beleid; 

-Om  te kunnen voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving; 
-Voor de uitvoering van diensten; 
-Voor het verkrijgen van informatie over het gebruik van onze website en het gebruik van 
  functionaliteiten; 

-Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;  
Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, tenzij daarvoor 

toestemming is gegeven of indien FTG zulks mag doen of moet doen op grond van wet- en 
regelgeving. Een gegeven toestemming kan altijd weer worden ingetrokken. 
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Bewaring 

FTG zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking 
van de hiervoor genoemde doeleinden en in ieder geval zolang als specifieke regelgeving 

vereist. 
 

Gegevensbeveiliging 
Voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens maakt FTG gebruik van 

veiligheidsprocedures. Alleen bevoegde personen hebben toegang tot de verwerkte 
persoonsgegevens. 

 
Links 

Ons privacy beleid is niet van toepassing met betrekking tot websites van derden die door 
middel van links met FTG zijn verbonden. Wij adviseren u om het privacy beleid van deze 

andere organisaties te bestuderen alvorens gebruik te maken van de desbetreffende 
websites. 

 
Opgeslagen gegevens en de rechten van betrokkenen 

Iedere betrokkene heeft de volgende rechten: 
-Het recht op informatie over de verwerkingen; 
-Het recht op inzage in zijn/haar gegevens; 

-Het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen; 
-Het recht op verwijdering van de gegevens en het recht ‘om vergeten te worden’; 

-Het recht op beperking van de gegevensverwerking; 
-Het recht op verzet tegen de gegevensverwerking; 

-Het recht op overdracht van zijn/haar gegevens (dataportabiliteit); 
-Het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.  

FTG zal een verzoek  ter zake van betrokkene honoreren tenzij de verzoeken kennelijk 
ongegrond  of buitensporig zijn.  Het vorenstaande is voorts uitsluitend van toepassing 

indien betrokkene zich voldoende kan identificeren. 
FTG zal in beginsel binnen een maand na ontvangst van het verzoek de betrokkene 

informeren over de uitvoering van het verzoek. 
 

Klachtrecht 
Indien een betrokkene het niet eens is met een bepaalde verwerking van  
persoonsgegevens dan kan er een klacht worden ingediend bij  de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 
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