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PRIVACYBELEID KNR-PIN 

 

In de hedendaagse tijd waar allerlei gegevens makkelijk digitaal verwerkt en bewaard kunnen worden 

is het belangrijk te weten hoe er met deze gegevens wordt omgegaan. Voor het beoordelen van 

projectaanvragen is het nodig om te beschikken over bepaalde gegevens. We ontkomen er niet aan dat 

we daarbij ook privacygevoelige gegevens moeten verwerken om financiële ondersteuning van 

maatschappelijke en kerkelijke projecten te bewerkstelligen.  

In de onderstaande verklaring legt de KNR-PIN uit welke privacygevoelige gegevens er nodig zijn om 

te verwerken en hoe wij met die gegevens omgaan.  

De KNR-PIN is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van aanvragers en doet 

haar uiterste best om dit zo vertrouwelijk en veilig mogelijk te doen. Dit betekent dat de KNR-PIN 

vertrouwelijk met de persoonsgegevens van aanvragers omgaat, de noodzakelijke maatregelen heeft 

getroffen om deze persoonsgegevens te beschermen en deze gegevens te verwijderen wanneer deze niet 

meer nodig zijn of die overeenkomstig de wettelijke bewaartermijn verwijderd moeten worden.  

De persoonsgegevens worden bewaard door: 

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) 

Postbus 111  

5201 AC ’s-Hertogenbosch 

Tel: 073-692 13 04 

E-mailadres: pin@knr.nl 

 

Welke gegevens hebben wij nodig en waarvoor? 

Voor onze projectadministratie hebben wij voornamelijk gegevens nodig van de organisatie die een 

projectaanvraag bij ons indient en over het project zelf. De KNR-PIN heeft alleen persoonsgegevens 

nodig van degene die als contactpersoon optreedt bij een projectaanvraag en van bestuurders van de 

aanvrager. Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens: 

* Voor- en achternaam contactpersoon van het project waarvoor financiële ondersteuning wordt 

gevraagd; 

* E-mail adres van deze contactpersoon; 

* Telefoonnummer van deze contactpersoon; 

* Namen van de bestuurders van de organisatie die de projectaanvraag indient. 

De persoonsgegevens hebben wij nodig om persoonlijk de aanvrager te kunnen aanspreken indien wij 

bijvoorbeeld nog nadere informatie nodig hebben ten behoeve van het beoordelen van de 

projectaanvraag. Deze persoonsgegevens ontvangen wij via ons digitale aanvraagformulier voor 

projectaanvragen. Bij het indienen van de aanvraag heeft de aanvrager akkoord gegeven voor het 

verwerken van deze gegevens en voor inzage van deze gegevens aan de adviseurs die verbonden zijn 

aan de KNR-PIN, zodat zij over de projectaanvraag een advies kunnen geven. Zonder akkoordbevinding 

van de aanvrager kan de projectaanvraag niet in behandeling worden genomen, omdat wij onze 

dienstverlening voor financiële ondersteuning dan niet op een goede en efficiënte wijze kunnen 

uitvoeren. 

 

Hoe worden deze persoonsgegevens verwerkt? 

Alle informatie, waaronder dus ook persoonsgegevens van contactpersonen en namen van bestuurders 

van de organisaties die projectaanvragers via het digitale aanvraagformulier versturen, worden 

opgeslagen in onze beveiligde database bij derden. Ook de opgeslagen, ingediende en afgehandelde 

aanvragen worden opgeslagen. Voor het opslaan van deze gegevens in onze beveiligde database is een 

verwerkingsovereenkomst van kracht met onze systeembeheerder.  
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Het secretariaat verwerkt deze contactgegevens in onze database. Het secretariaat is zich ervan bewust 

dat de persoonsgegevens vertrouwelijk van aard zijn en dat op een zorgvuldige wijze met deze gegevens 

moet worden omgegaan. Dit geldt ook voor onze projectadviseurs. 

 

Aan wie wisselt KNR-PIN gegevens uit? 

Persoonsgegevens die de KNR-PIN verwerkt worden alleen uitgewisseld met de projectadviseurs van 

KNR-PIN en ten behoeve van onze projectadministratie met de IT-beheerder.  

Gegevens die gaan over het project gebruiken wij om: 

- onze achterban (de religieuze instituten die deelnemen aan de KNR-PIN) te informeren via onze 

(half)jaaroverzichten, KNR nieuwsbulletin, voorlichtingsbijeenkomsten en eventueel om op onze 

website aandacht aan het project te geven;  

- referenties na te vragen bij andere fondsen met betrekking tot de projectaanvraag. 

Bij gebruik van foto’s en beeldmateriaal van een project verstrekt door de aanvrager gaat de KNR er 

vanuit dat de betreffende aanvrager de nodige toestemming van alle betrokkenen heeft ontvangen voor 

de verspreiding van foto’s en beeldmateriaal, indien dit wettelijk is vereist.  

De KNR-PIN zal geen persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden. In geval het 

noodzakelijk is dat de KNR-PIN gebruik moet maken van externe organisaties die toegang moeten 

hebben tot contactgegevens, mag ervan worden uitgegaan dat deze bedrijven zich contractueel 

verplichten om zich op hun beurt aan de Privacywetgeving te houden. Mocht sprake zijn van een 

wettelijke verplichting waaraan de KNR-PIN moet voldoen, kunnen de contactgegevens door de KNR-

PIN aan derden worden verstrekt.  

Hoelang worden de gegevens bewaard? 

De persoonsgegevens zijn aan de projectaanvragen verbonden. Het projectaanvraagdossier wordt zeven 

jaar door de KNR-PIN bewaard, nadat de aanvrager de aanvraag heeft ingediend. Reden voor deze 

bewaartermijn is dat de KNR-PIN de wettelijke bewaartermijn voor fiscale gegevens als richtlijn 

hanteert.  

 

Wat zijn de rechten van de personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken? 

Personen waarvan de KNR-PIN persoonsgegevens verwerkt (contactpersonen en bestuurders van 

projectaanvragers) kunnen om een kopie vragen van de persoonsgegevens die de KNR-PIN verwerkt. 

Ook is het mogelijk om een verzoek in te dienen om persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen uit 

ons systeem. In dat geval kan per e-mail contact opgenomen worden met:  

het secretariaat van de KNR-PIN: pin@knr.nl 

 

Mocht u meer informatie wensen over dit onderwerp of u heeft een klacht over het gebruik van uw 

persoonsgegevens dan kunt u eveneens contact met ons opnemen via het bovengenoemde e-mailadres. 

KNR-PIN probeert er dan alles aan te doen om u te helpen en zo nodig tot een oplossing te komen. In 

het uiterst geval kunt u een klacht tegen de KNR indienen bij het Autoriteit Persoonsgegevens    

(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 
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