Hellabeem en gegevensbescherming
Aan onze donateurs, ontvangers van de nieuwsbrief en anderen die
hun belangstelling voor Hellabeem kenbaar hebben gemaakt
Beste lezer,
Wij zijn ons ervan bewust dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens
moeten omgaan. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, waarin nadere regels worden
gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens. Die regels nemen wij
uiteraard in acht.
Wij hebben van u uw naam en, indien bekend, uw adres, e-mailadres en
telefoonnummer opgeslagen. Als u ons gemachtigd heeft uw donatie te
incasseren, hebben wij ook uw bankrekeningnummer geregistreerd. Verder
registreren wij welke bijdragen u wanneer hebt voldaan. Zowel de database
als de boekhouding zijn extern gehost met voldoende beveiliging en
bevinden zich dus niet op lokale computers.
Wij registreren uw gegevens om met u in contact te kunnen blijven over de
activiteiten van Hellabeem in Sri Lanka. Tot voor kort gingen wij ervan uit dat
u door donateur te worden of uw interesse te tonen daarvoor ook
toestemming gaf. Nu vragen we nieuwe donateurs of belangstellenden
expliciet om toestemming. Als u als bestaand contact toezending van
informatie niet op prijs stelt, verzoeken wij u ons dat te laten weten via
communicatie@hellabeem.nl. In elke u toegestuurde nieuwsbrief wordt u
gelegenheid geboden u af te melden. Als wij niets van u vernemen,
registreren wij dat u van ons informatie wilt blijven ontvangen.
Ook als u uw persoonsgegevens helemaal uit ons bestand wilt laten
verwijderen, kunt u ons dat laten weten via communicatie@hellabeem.nl.
Als u de persoonsgegevens die wij van u hebben wilt inzien, verzoeken wij u
contact op te nemen met de secretaris, mw Joosje van Loon, via
secretaris@hellabeem.nl.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Op onze website
www.hellabeem.nl nemen wij een privacyverklaring op. Deze bevat ook
aanwijzingen tot wie u zich kunt wenden indien u een klacht heeft.
Met hartelijke dank voor uw steun en belangstelling voor het werk van
Hellabeem Sri Lanka,
Bestuur Hellabeem Nederland
22 mei 2018

