Privacy verklaring Daniël Stalpaert Stichting
Privacy verklaring donateurs
In deze Privacy verklaring staat beschreven hoe de Daniël Stalpaert Stichting (hierna: ‘DSS’, ‘wij’ of ‘ons’)
persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van contact met donateurs.
Wij kunnen de Privacy verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Deze Privacy verklaring is voor het laatst
gewijzigd op 9 augustus 2018.
1. Over de DSS
Het bestuur van de DSS is voor de verwerkingen die in deze Privacy verklaring aan de orde komen de
verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Dit houdt in
dat de DSS beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.
De DSS is verantwoordelijk voor een zorgvuldige en behoorlijke verwerking van uw persoonsgegevens.
2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Deze Privacy verklaring geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het
contact met donateurs.
Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:
naam, adres, woonplaats, e-mailadres;
3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Het verwerken van persoonsgegevens in verband met het donateurscontact heeft – meer specifiek betrekking op de volgende doelen:
Contact houden met onze donateurs;
Informeren over relevant nieuws en ontwikkelingen omtrent de DSS;
4. Op welke grondslag is de verwerking gebaseerd?
Om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet de verwerking zijn gebaseerd op één van de
grondslagen uit de AVG. In het geval van het contact met de donateur is dat de grondslag ‘gerechtvaardigd
belang’.
Wanneer u geen contact meer wenst dan verwijderen wij alle contactgegevens.
5. Donatie – en nieuwsbrieven
Wij willen u graag op de hoogte houden van ontwikkelingen met betrekking tot de DSS. Verder kunnen wij
eventueel uitnodigen voor evenementen die we organiseren. Dit doen wij via post en via e-mail. Elke e-mail
bevat een afmeldlink. Daarnaast geven wij in elke papieren nieuwsbrief aan hoe u zich voor het ontvangen
van dergelijke post kunt afmelden.
6. Aan wie verstrekt de DSS persoonsgegevens?
Aan geen enkele derde partij.
7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Wij zorgen dat alleen de noodzakelijke bestuurders toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de
gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
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8. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van donateurscontact bewaren wij in principe zolang u
wenst donateur te blijven. Mocht u willen dat wij uw gegevens eerder verwijderen, dien dan een verzoek in via
onderstaande contactgegevens.
9. Uw rechten ten aanzien van persoonsgegevens
U heeft de volgende rechten waarvoor je u ons een verzoek voor kunt indienen:
inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
het laten corrigeren van fouten; en
het laten verwijderen van persoonsgegevens.
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