AVG Privacy beleid
Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke
gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe
we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van moskee Stichting Faried-ul-Islam. U dient zich
ervan bewust te zijn dat moskee stichting Faried-ul-Islam niet verantwoordelijk is voor het
privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het
privacybeleid te accepteren.
Moskee Stichting Faried-ul-Islam respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt
er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Ons gebruik van verzamelde gegevens
Wanneer u gebruik maakt van een van onze diensten, bijvoorbeeld het contactformulier, vragen we
u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen
voeren. De gegevens worden hardcopy opgeslagen bij het bestuur.
Cookies
Wij maken geen gebruik van cookies.
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld
worden. De ontvangers hiervan zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te
respecteren.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of laten verwijderen van alle
persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt.
Aanpassen / uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met
ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
Moskee Stichting Faried-ul-Islam
Vrijburg 2
1068PR Amsterdam
Info@faried-ul-islam.nl
www.faried-ul-islam.com

Reglement Informatiebeveiliging
Als moskee vinden we het belangrijk aandacht te hebben voor de privacy van alle betrokkenen.
Onderstaande richtlijnen moeten de organisatie daarbij helpen.

Algemeen
Een issue rondom datalekkage moet altijd gemeld worden. Deze situaties zijn voor ons zo belangrijk
dat we hiervan moeten leren dit zoveel als mogelijk te voorkomen. Ook het kwijtraken van een USBstick of telefoon valt hieronder. Datalekkage z.s.m. melden bij het bestuur.
Deel nooit zomaar informatie van personen met derden, als dit niet besproken is met het bestuur.

Mobiele apparatenbeleid
Zorg voor sterke wachtwoorden; momenteel is hiervoor bepaald:
Minimale lengte van 6 karakters
Minimaal 3 van de 4 volgende karakters: hoofdletters (A t/m Z) + kleine letters (a t/m z) + cijfers (0
t/m 9) + niet-alfanumerieke tekens (bijvoorbeeld: !, @, €, #, %, &
Zorg dat een apparaat na maximaal 5 minuten in de schermbeveiliging gaat
Het is verboden een wachtwoord automatisch te laten invoeren, tenzij het apparaat een
wachtwoord heeft wat aan bovenstaande eisen voldoet en het apparaat is encrypt.

