Privacyverklaring Stichting Hellabeem Nederland
Als Stichting Hellabeem Nederland zijn wij ons ervan bewust dat u ons
persoonlijke gegevens ter beschikking stelt. U stelt vertrouwen in ons en wij
zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te
beschermen. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij van u
bewaren, waarom en hoe lang.
De Stichting Hellabeem Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De
stichting respecteert de privacy van haar donateurs en draagt zorg voor
vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie die u ons via de
website of op andere wijze verschaft.
Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u aangegeven hebt
donateur van Hellabeem te willen zijn of informatie te willen ontvangen.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, voor
zover deze bij ons bekend zijn:
• voornaam/voorletters en achternaam
• adres
• telefoonnummer
• e-mailadres
• of u ons gemachtigd hebt uw maandelijkse of jaarlijkse donatie te
incasseren
• bij een machtiging: uw bankrekeningnummer
• het bedrag van uw maandelijkse of jaarlijkse donatie
• of u daarvoor een schenkingsovereenkomst met ons heeft afgesloten.
Met welk doel registreren wij deze gegevens?
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de
volgende doelen:
• het in stand houden van een actueel donateursbestand
• het periodiek incasseren van uw donatie
• het sturen van nieuwsbrieven e.d. als u daar geen bezwaar tegen
gemaakt heeft.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor zij zijn verzameld. Wanneer u gedurende een
periode van vijf jaar geen donatie hebt gedaan, verwijderen wij uw
gegevens uit onze bestanden. Wel bewaren wij uw naam en e-mailadres
voor het verzenden van de nieuwsbrief. In elke digitale nieuwsbrief kunt u
aangeven dat u deze niet langer wenst te ontvangen. Wilt u de papieren

nieuwsbrief stopzetten, dan volstaat een e-mail of telefoontje naar ons
bestuurslid Communicatie. Dan ontvangt u geen informatie meer van ons.
Als u definitief uit onze bestanden verwijderd wilt worden, kunt u zich per email tot de secretaris wenden.
Delen wij uw gegevens met derden?
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens
verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw
gegevens. De stichting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Beveiliging
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen
te gaan.
Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door de stichting.
Klacht indienen
Richt uw verzoek of klacht bij voorkeur via e-mail tot onze secretaris. Wij
reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage van u afkomstig is,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te
sturen. In deze kopie hoeven alleen uw naam en voornamen leesbaar te
blijven. Alle overige persoonsgebonden informatie (BSN, pasfoto,
paspoortnummer etc.) mag onleesbaar gemaakt worden ter bescherming
van uw privacy.
Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij uw verzoek of klacht over
onze bescherming van uw persoonsgegevens hebben afgehandeld, dan
kunt u zich tot de rechter wenden. U doet daarbij een beroep op de
rechtsbescherming die de Wet bescherming persoonsgegevens u biedt. U
kunt uw klacht ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Hebt u nog vragen? U kunt ons bereiken door te mailen met onze secretaris
of door te mailen of bellen met ons bestuurslid Communicatie.

Contactgegevens:
Stichting Hellabeem Nederland
Secretaris: mw J. van Loon
secretaris@hellabeem.nl
Bestuurslid Communicatie: mw M. Tekstra
communicatie@hellabeem.nl
tel. 06-10262808
www.hellabeem.nl
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