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Privacy verklaring Stichting De Oase van de Oosterparkbuurt 

 

Stichting De OASE van de Oosterparkbuurt 
Vrolikstraat 281 
1091VC Amsterdam 

Lenie Nissink, Sylvia Schellevis en Paul Hilekes vormen het bestuur van Stichting De OASE 

Oosterparkbuurt,  mailadres:  info@oasestichting.nl 

Lenie 020-6251812 

Sylvia 020-6935831  

Paul   020-6924666 

Stichting De OASE van de Oosterparkbuurt hecht grote waarde aan uw privacy. Stichting De OASE 

gaat dan ook uiterst zorgvuldig om met uw gegevens en draagt er zorg voor dat de informatie die u 

verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking en gebruik van persoonsgegevens gebeurt op 

een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) stelt. 

A. Welke gegevens worden verzameld als u regelmatig onze nieuwbrief wilt ontvangen?   

Als u regelmatig per mail onze nieuwsbrief wilt ontvangen en op de hoogte wilt blijven van onze 

activiteiten dan worden uw naam en e-mailadres geregistreerd (en alleen als u dat wilt: uw 

telefoonnummer). Als u regelmatig de nieuwbrief alleen per post wilt ontvangen dan worden uw 

naam en postadres geregistreerd (en alleen als u dat wilt: uw telefoonnummer).  

 

U moet stichting De Oase expliciet uw toestemming geven om deze gegevens te mogen gebruiken 

voor het versturen van de nieuwsbrieven. Stichting De OASE heeft een bewerkingsovereenkomst 

gesloten met het webmail programma waarmee wij onze nieuwbrieven als een mail versturen.  

In deze bewerkingsovereenkomst is vastgelegd hoe, volgens de AVG, met persoonsgegevens moet 

worden omgegaan. Via dit webmailprogramma kunt u zelf, interactief, uw gegevens inzien, wijzigen 

of stoppen met het ontvangen van de nieuwsbrief. 

 

Stichting De Oase verzamelt deze gegevens enkel om de bovengenoemde informatie aan u te 

verstrekken. Stichting De Oase zal deze gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij zij 

daartoe wettelijk is verplicht.  

B. Welke gegevens worden verzameld als u ons een e-mail stuurt of belt voor informatie?  

Als u per mail of telefoon informatie vraagt, zal uw naam, telefoonnummer en/of uw mailadres 

alleen worden bewaard zolang dat nodig is om aan uw verzoek om informatie te voldoen in de vorm 

van een antwoord of advies aan u. Daarna zullen uw gegevens worden gewist, als het niet in de 

verwachting ligt dat deze gegevens nog nodig zijn om u te benaderen  

Stichting De OASE verzamelt deze gegevens enkel om de bovengenoemde informatie aan u te 

verstrekken. Stichting De OASE zal deze gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij zij 

daartoe wettelijk is verplicht. 
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C. Welke gegevens worden er verzameld als u deelneemt aan een van onze activiteiten 

Voor sommige activiteiten in onze buurthuiskamer hoeft u zich niet van te voren op te geven en voor 

sommige activiteiten vragen wij (via onze nieuwsbrieven) uzelf wel van te voren op te geven, per 

mail of telefoon: dan wordt hooguit uw voornaam (en eventueel uw achternaam) genoteerd.  

 

Voor sommige consumpties moet u betalen. Er wordt dan gedurende de activiteit, door een van onze 

vrijwilligers een handgeschreven turflijstje bijgehouden, waarop uw voornaam vermeldt wordt en 

het bedrag. Deze turflijstjes worden uiterlijk een jaar bewaard om de Kasinkomsten en -uitgaven in 

onze boekhouding te verwerken, Alleen totaalbedragen per activiteit worden in onze boekhouding 

verwerkt.  

D. Welke gegevens worden verzameld als u onze buurthuiskamer wilt en of gaat huren  

Als u onze buurthuiskamer voor een of meer dagdelen wilt huren, nadat u mogelijk eerst informatie 

hebt ingewonnen (zie onder C), dan ontvangt u, veelal per mail, een boekingsformulier waarin de 

belangrijkste gegevens vermeld staan om de huur concreet mogelijk te maken: datum en dagdeel 

waarop u huurt, uw naam, mailadres en/of uw telefoonnummer, huurspecificatie en vermelding van 

eventuele aanvullende wensen van uw kant. Door het terugsturen van deze (eventueel door u 

gecorrigeerde) boekingsformulier verklaart u zich akkoord met de huur van onze buurthuiskamer en 

het bewaren van uw persoonsgegevens zolang dat nodig is.  

 

Nadat wij (veelal) per bank het bedrag voor huur en borg van u hebben ontvangen, u de 

buurthuiskamer voor genoemd dagdeel heeft gebruikt en Stichting De Oase aan u de borg heeft 

terugbetaald, zullen uw bankrekeningnummer en tenaamstelling op termijn worden gewist zodra de 

huurbedragen en terugbetaalde borg volledig geanonimiseerd zijn verwerkt in onze boekhouding. 

Boekingsformulieren zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is om inzicht te kunnen 

verkrijgen in bepaalde tendensen en ontwikkelingen.  

 

Stichting De OASE zal deze gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij zij daartoe wettelijk is 

verplicht.   

Welke gegevens worden verzameld van een vrijwilliger?  

Als vrijwillig(st)er van onze stichting geeft u samen met het bestuur en andere vrijwillig(st)ers en 

bezoekers van onze buurthuiskamer vorm aan onze activiteiten. Een vrijwillig(st)er kan zich ook 

bezighouden met werkzaamheden (administratief of huishoudelijk) die zorgen voor continuïteit van 

onze organisatie. Binnen de groep van vrijwillig(st)ers en bestuur worden alleen die 

persoonsgegevens met elkaar uitgewisseld, die nodig zijn om onderlinge communicatie en afspraken 

mogelijk te maken, zoals uw voor- en achternaam, telefoonnummer en/of uw mailadres en zo nodig 

uw huisadres.  

 

Stichting De OASE zal deze gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij zij daartoe wettelijk is 

verplicht.   
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Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

 

Alle drie bestuursleden en door het bestuur daarvoor aangewezen vrijwilliger(s), zijn belast en 

verantwoordelijk voor het registreren en archiveren van persoonsgegevens, ieder naar zijn eigen 

takenpakket binnen het geheel. Er wordt gebruik gemaakt van een web-programma waarmee wij 

onze nieuwbrieven als een mail versturen. Maandelijks worden de inkomsten en uitgaven van de Kas 

en Bank bijgehouden in een Excel programma en op den duur ontdaan van naar personen 

herleidbare gegevens (zoals bankrekeningnummer en tenaamstelling). Boekingsformulieren voor 

verhuur van onze buurthuiskamer worden behalve digitaal op de PC, bewaard in ordners.  

Onze website /facebook 
 
Stichting De Oase van de Oosterparkbuurt heeft een eigen website: http://www.oasestichting.nl/ 
waarop alleen informatie wordt verstrekt en geen persoonsgegevens van bezoekers worden 
geregistreerd.  
 
Stichting De Oase van de Oosterparkbuurt heeft een eigen account op Facebook: https://nl-
nl.facebook.com/Oasestichting.nl/ 
 
Soms worden, op onze site of in facebook foto’s geplaatst van onze gasten tijdens een activiteit.  
Voor het plaatsen van deze foto’s wordt van te voren toestemming gevraagd aan de gasten die op de 
foto staan.  
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, van uw persoonsgegevens of verzoek tot 
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 
info@oasestichting.nl . Ons Webmail programma waarmee onze nieuwbrieven worden verstuurd 
geven de interactieve mogelijkheid uw gegevens zelf in te zien, te wijzigen of uzelf uit te schrijven. 
 
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?  
 
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door stichting OASE kunt u 
terecht bij het bestuur van de stichting OASE:  info@oasestichting.nl  of u kunt bellen naar 
Lenie Nissink 020-6251812,  Sylvia Schellevis 020-6935831, Paul Hilekes: 020-6924666  
 
Stichting De Oase van de Oosterparkbuurt 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 de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons 
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