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PRIVACYSTATEMENT
De stichting het Charlotte Jacobs Studiefonds (hierna: ‘het CJF’), gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 41151363, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit
privacystatement legt uit hoe het CJF met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
1.

Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie het CJF
persoonsgegevens verwerkt:
a.
(potentiële) aanvraagsters (van een bijdrage in de kosten van een academische opleiding aan een
Nederlandse Universiteit);
b.
decanen en/of andere medewerkers van Nederlandse universiteiten anderen die bij een aanvraag
(van een bijdrage in de kosten van een academische opleiding aan een Nederlandse Universiteit) van
een aanvraagster betrokken zijn;
c.
ontvangers van nieuwsbrieven van het CJF;
d.
alle overige personen van wie het CJF persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van de
bestuursleden.

2.

Verwerking van persoonsgegevens
Het CJF verwerkt persoonsgegevens die:
a.
(de gemachtigde van een) betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of digitaal (via e-mail)
heeft verstrekt, zoals contactgegevens, financiële gegevens en andere persoonsgegevens;
b.
decanen en/of andere medewerkers van Nederlandse universiteiten en/of anderen die bij een
aanvraag betrokken zijn hebben verstrekt;
c.
ontvangers van nieuwsbrieven zelf hebben verstrekt;
d.
donateurs zelf hebben verstrekt;
De website van het CJF bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. Als op deze knoppen worden
geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. Het CJF is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media platformen. Evenmin
is CJF verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media
platformen.

3.

Doeleinden verwerking
Het CJF verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a.
het uitvoeren van haar doelstelling te weten “het verlenen van bijdragen in de kosten van
academische opleiding van vrouwelijke studenten aan een Nederlandse Universiteit;
b.
het voldoen aan een wettelijke verplichting;
c.
het onderhouden van contact, door toezending van een nieuwsbrief, en informatie waar een
betrokkene zelf om heeft gevraagd;
d.
het verbeteren van de website www.hetcharlottejacobsstudiefonds.nl;
e.
het behoud van historisch relevante gegevens op het terrein van emancipatoir erfgoed.
f.
het bewaken van vertrouwelijke gegevens.

4.

Rechtsgrond
Het CJF verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
a.
toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk
doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b.
beoordeling en besluitvorming met betrekking tot ingediende aanvragen;
c.
uitvoering van toegekende aanvragen;
d.
een wettelijke verplichting;

5.

Verwerkers
Het CJF kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die
uitsluitend volgens instructies van het CJF persoonsgegevens verwerken. Het CJF sluit met verwerkers een
verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt.
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6.

Persoonsgegevens delen met derden
Het CJF deelt geen persoonsgegevens met derden, behoudens indien en voor zover zij daartoe wettelijk
is verplicht.

7.

Doorgifte buiten de EER
Het CJF geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische
Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt het CJF er voor zorg dat de doorgifte
alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend
beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG).

8.

Bewaren van gegevens
Het CJF bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Het CJF hanteert in beginsel de volgende
bewaartermijnen:
a.
gegevens van aanvraag en aanvraagsters, in geval de aanvraag is toegekend: twee (2) jaar na
afloop van (termijn van) de toegekende bijdrage;
b.
gegevens van aanvraag en aanvragers, in geval de aanvraag is afgewezen: zes (6) maanden na
mededeling aan de aanvraagster over de afwijzing omtrent de aanvraag; gegevens van
betrokkenen die ervaringen willen delen: zolang betrokkenen daarvoor toestemming heeft
verleend;
c.
gegevens van donateurs: twee (2) jaar na afloop van (termijn van) de donaties;?
d.
gegevens van decanen en betrokken medewerkers van Nederlandse universiteiten anders dan
verkregen via een aanvraag: twee (2) maanden na de mededeling dat een decaan of betrokken
medewerkers niet meer aan de Nederlandse universiteit verbonden is;
e.
ontvangers van nieuwsbrieven van het CJF: twee (2) maanden na uitschrijving voor de
nieuwsbrief;
f.
(financieel-)administratieve gegevens: zeven (7) jaar na vastlegging van de gegevens;

9.

Wijzigingen privacystatement
Het CJF kan dit privacystatement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van het CJF
gepubliceerd. Het is verstandig het privacystatement van het CJF regelmatig te raadplegen, zodat u
bekend bent met eventuele wijzigingen.

10.

Verzoeken, vragen en klachten
Een betrokkene kan het CJF verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over
te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Verzoeken kunnen
door een betrokkene worden ingediend door een e-mailbericht te sturen naar
contact@hetcharlottejacobsstudiefonds.nl en zullen in beginsel binnen een maand na ontvangst worden
beoordeeld.
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop het CJF persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact
opnemen met het CJF door een e-mailbericht te sturen naar contact@hetcharlottejacobsstudiefonds.nl.
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