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Privacyverklaring Illustre Lieve Vrouwe Broederschap - Extern 
Door middel van deze privacyverklaring geeft De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap – hierna te noemen 
ILVB – duidelijkheid over hoe zij persoonsgegevens verzamelt en beheert (“verwerkt”).  
In enkele gevallen zal door de ILVB gevraagd worden om een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn 
voor het contact met de ILVB. Deze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 
De ILVB respecteert de privacy van de bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke 
informatie die haar is toevertrouwd vertrouwelijk wordt behandeld. De ILVB houdt zich aan de wettelijke 
voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. 
 

Persoonsgegevens 
De ILVB verzamelt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

• bij deelname aan openbare evenementen en activiteiten 
• indien u als vrijwilliger werkzaam bent voor de ILVB 
• bij het aangaan van een sponsoring of samenwerking 
• bij het verkrijgen van ondersteuning 
• bij informatieverzoeken 
• indien u telefonisch, schriftelijk of per email contact met ons opneemt 

 
Onder andere de volgende gegevens worden vastgelegd, uitsluitend indien van toepassing voor het 
betreffende doel: 

• naam, titulatuur, adres, postcode, woonplaats, land 
• telefoonnummer(s) 
• geboortedatum 
• e-mailadres 
• betaalwijze(n) 
• machtigingen voor incasso 
• verrichte betalingen (o.a. bedrag, betaaldatum, betalingskenmerk) 
• de informatie die wij nodig hebben (en die u ons gegeven hebt) met betrekking tot deelname aan 

onze activiteiten 
• uw informatieverzoek 

 

Uitwisseling 
De ILVB kan uw (persoons-)gegevens delen met of inzichtelijk maken voor o.a. de volgende partijen: 

• bestuursleden (Proosten en functionarissen) ILVB voor zover ze uw gegevens nodig hebben bij de 
uitoefening van hun functie 

• commissieleden ILVB voor zover zij uw gegevens nodig hebben in het kader van de organisatie van 
activiteiten 

• vrijwilligers ILVB, voor zover zij uw gegevens nodig hebben in het kader van deelname aan onze 
activiteiten 

 
Van personen en instellingen die financiële hulp krijgen van de ILVB worden persoonsgegevens verwerkt in 
het kader van de geboden hulpverlening en de verantwoording hierover. Deze persoonsgegevens worden niet 
voor andere doeleinden verwerkt. 
 
De ILVB draagt er zorg voor, dat de genoemde partijen die die gegevens krijgen ervan op de hoogte zijn dat 
deze gegevens alleen in het kader van hun \activiteit mogen worden gebruikt.  
De ILVB zal uw gegevens nooit verstrekken aan derden, behalve op grond van een wettelijke daartoe 
strekkende verplichting of aan derden indien dat nodig is om door u gevraagde informatie te leveren. 
 
De ILVB kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming 
met deze Privacy policy. Alle door u verstrekte informatie wordt door ILVB en door deze derden 
vertrouwelijk behandeld. Derde partijen die namens de ILVB uw persoonsgegevens verwerken doen dat 
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altijd uitsluitend volgens opdracht van de ILVB. Deze derde partijen kunnen hierbij optreden als verwerker 
voor de ILVB. Wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de 
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Met derde partijen die voor de ILVB optreden als 
verwerker sluit de ILVB een verwerkersovereenkomst af.  
 
Voor het overige verstrekt de ILVB alleen gegevens aan derden in het geval dat noodzakelijk geacht wordt 
ter bescherming van onze eigen belangen of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en 
regelgeving. 
 

Beveiliging 
De ILVB heeft passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om de 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 
 

Bewaartermijn 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en wenselijk is voor het doeleinde van de 
verwerking en in elk geval zo lang als de wet of specifieke regelgeving vereist. 
 

De rechten die U hebt ter zake van Uw bij ons berustende persoonsgegevens. 
U heeft de volgende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens van U, die wij verwerken: 

• Het recht om die persoonsgegevens in te zien; 
• Het recht om de persoonsgegevens door ons te laten corrigeren, als ze onjuist blijken; 
• Het recht om een klacht in te dienen over een bepaalde vorm van gebruik (verwerking) van die 

persoonsgegevens bij [contactpersoon]. Deze zal contact met U opnemen en in overleg met U 
proberen de reden voor de klacht weg te nemen. Mocht U geen oplossing kunnen bereiken, dan kunt 
U ter zake een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Wijzigingen 
De ILVB kan deze privacyverklaring aanpassen. Wij plaatsen deze privacyverklaring op onze website. Wij 
raden u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. U vindt de datum van de laatste aanpassingen 
onderaan dit document. 
 

Contact 
Voor vragen en opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring en voor klachten kunt u contact 
met ons opnemen via 
 
Griffier der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap 
Hinthamerstraat 94 
5211 MS 's-Hertogenbosch 
of via e-mail: griffier@zwanenbroedershuis.nl 
 
Inschrijvingsnummer KvK 40220314 
 
Deze privacy policy is vastgesteld op 15 oktober 2019. 


