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Stichting Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG) verwerkt persoonsgegevens van slachtoffers van 
geweld en hun nabestaanden. Graag leggen we hieronder uit welke gegevens we verwerken, met welk doel en 
welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens. Mocht u vragen hebben over onderstaande 
informatie, neem dan gerust contact op met Paul Vlug (privacy.fngnederland@gmail.com). 
 
 

1. Voor welk doel worden uw gegevens verzameld? 
 
Wij verzamelen uw gegevens om de doelstellingen van de stichting te kunnen uitvoeren, namelijk 
belangenbehartiging van geweldslachtoffers. Uw gegevens stellen ons in staat om lotgenoten met elkaar in 
contact te brengen en u uit te nodigen voor evenementen voor herdenking.  
De gegevens van de overledene verzamelen wij ter verificatie en – na toestemming van de nabestaanden – 
voor plaatsing op de website, in het kwartaalblad Cocon, op het lint van de Dag Herdenken Geweldslachtoffers 
en op de Muur Tegen Geweld.  
Bijzondere gegevens worden sporadisch verzameld en uitsluitend op vrijwillige basis. Bijvoorbeeld wanneer u 
speciale faciliteiten nodig heeft voor het bezoeken van een evenement, zoals rolstoeltoegang, of wanneer dit 
soort gegevens ter sprake komen tijdens het interview voor Cocon.  
Juridische grondslagen zoals genoemd in de AVG zijn toestemming en gerechtvaardigd belang. 

2. Welke gegevens verwerken we van u?  
 
We verwerken: 

- NAW-gegevens; 
- Post- en emailadressen; 
- Telefoonnummers; 
- Naam overledene; 
- Overlijdensdatum;  
- Foto van de overledene;  
- Geboortedatum van de overledene; 
- Relatie tot de overledene. 

 

3. Betrokken partijen 
 
De FNG werkt samen en deelt persoonsgegevens met de Stichting Herdenken Geweldslachtoffers (SHG). Deze 
stichting heeft hetzelfde doel en hetzelfde bestuur als de FNG. Bij deze partij is het beveiligingsniveau voor 
persoonsgegevens op dezelfde manier geborgd als bij de FNG en worden persoonsgegevens alleen verwerkt 
voor zover dit nodig is voor het gespecificeerde doel. 

4. Bron 
 
Wij ontvangen de gegevens uitsluitend van uzelf, bij uw aanmelding als sympathisant, bij aanmeldingen voor 
evenementen of bij interviews of ander vrijwillig contact.  

5. Bewaring 
 
We bewaren persoonsgegevens zolang we de gegevens nodig hebben, of tot u ons verzoekt de gegevens te 
verwijderen. 
 
Om de kwaliteit van ons adressenbestand hoog te houden zullen we na bijvoorbeeld tien jaar lidmaatschap  of 
10 jaar na overlijden van uw dierbare(n) verifiëren of u nog in ons bestand wilt blijven staan. 
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Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? 
 
U kunt bij ons altijd navragen welke persoonsgegevens we van u verwerken. En op basis hiervan kunt u 
verzoeken om aanpassing van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens, om verwijdering van 
persoonsgegevens, voor het (tijdelijk) inperken van een verwerking, om bezwaar te maken tegen een 
verwerking en verzoeken om overdracht van persoonsgegevens. 
 
U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, zoals de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
 

6. Waar kunt u verzoeken en klachten indienen? 
 
De verzoeken en klachten kunt u richten aan Paul Vlug te bereiken via privacy.fngnederland@gmail.com. Zodra 
u een klacht of verzoek heeft ingediend, ontvangt u informatie over de afhandelingsprocedure. 
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