
  
 

PRIVACYVERKLARING 

 

 

Stichting Aerarium Sanctius is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 

zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens: 

 

Stichting Aerarium Sanctius 
t.a.v.: Secretariaat 

Schiekade 77 

3033 BE  Rotterdam 

http://www.aerariumsanctius.nl 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

 

Stichting Aerarium Sanctius verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt bij het 

indienen van: (i) een subsidieaanvraag, of (ii) een verzoek om nadere informatie omtrent de 

mogelijkheden tot verlening van subsidies. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 

- Gegevens van de organisatie of (rechts)persoon van de aanvrager/vragensteller; 

- Voor- en achternaam van (de contactpersoon van) de aanvrager/vragensteller; 

- Adresgegevens; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres; 

- Bankrekeningnummer; en 

- Overige gegevens die wij u vragen en die nodig zijn zodat Stichting Aerarium 

Sanctius kan nagaan of de aanvrager heeft voldaan aan alle voorwaarden die door 

Stichting Aerarium Sanctius aan de toekenning van de subsidie zijn verbonden. 

 

Op onze website worden geen gegevens verzameld over bezoekers. Wij gebruiken geen 

cookies of vergelijkbare technieken op onze website. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

 

Stichting Aerarium Sanctius verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend met als doel de door u 

ingediende aanvragen voor de toekenning van subsidie en/of verzoeken om informatie 

dienaangaande te kunnen beoordelen, af te handelen en daarover met u te corresponderen. De 

verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren. 

  



  
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

 

Stichting Aerarium Sanctius bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om 

de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij zijn wettelijk verplicht 

om uw gegevens tenminste zeven (7) jaar te bewaren. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

 

Stichting Aerarium Sanctius verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze 

uitsluitend indien dit nodig is voor de beoordeling en afhandeling van door u ingediende 

aanvragen. 

 

Stichting Aerarium Sanctius kan derden inschakelen die uw gegevens in onze opdracht 

verwerken. Als wij een derde inschakelen dan sluiten wij met die derde een 

verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening 

gegevensbescherming daaraan stelt. In de verwerkersovereenkomst worden onder meer 

afspraken gemaakt die waarborgen dat derden die door ons worden ingeschakeld uw gegevens 

alleen op onze instructie verwerken en dat uw gegevens bij die derden veilig zijn. Uw 

gegevens blijven binnen de EER. Ook in gevallen waarin wij een derde inschakelen blijven 

wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

 

Stichting Aerarium Sanctius 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 met 

ons op via het contactformulier op onze website: http://www.aerariumsanctius.nl/contact-

gegevens/. 

 

Uw rechten 

 

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

 

Daarnaast heeft u recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een 

verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand 

naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 

verwerking van uw persoonsgegevens aan ons doorgeven via het contactformulier op onze 

website: http://www.aerariumsanctius.nl/contact-gegevens/. 

 

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken, op uw verzoek.  
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Stichting Aerarium Sanctius wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een 

klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan 

via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-

ons. 

 

---00000--- 
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