
  

 
Privacy Statement  
Stichting Kinderhulp Tsjernobyl (in het vervolg aangeduid als: de stichting / wij) verwerkt 
persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Deze 
persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet zonder 
toestemming aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt 
verwachten en aan welke regels we ons houden. 
 
Toepasselijkheid 

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, relaties en 
vrijwilligers verstrekte persoonlijke gegevens. 
 
Verwerking van persoonsgegevens 
De stichting is een christelijke organisatie die hulp biedt aan mensen en organisaties in Wit Rusland. 
Deze hulp wordt voornamelijk gefinancierd door giften van donateurs. Hiertoe verzamelen wij 
persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, emailadres) om de vrijwilligers, donateurs en relaties te 
kunnen informeren over het werk en om te vragen om financiële ondersteuning daarvan.  
Dit is vastgelegd in een adressenbestand. Het verzamelen van deze persoonsgegevens gebeurt door 
persoonlijke opgave. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. 
 
Cookies 
Op de website van de stichting wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies. Dit zijn tijdelijke 
cookie bestanden om de website zo optimaal mogelijk te laten werken. In uw internetbrowser kunt u 
aangeven om cookies na het afsluiten van uw internetbrowser te verwijderen. De stichting slaat deze 
gegevens niet op en gebruikt deze dan ook verder niet. 
 
Bewaartermijn  
De stichting bewaart deze gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de 
gegevens worden verwerkt, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan 
wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht). Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is 
afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. De 
bewaartermijn kan dus per doel verschillen.  
 
Beveiliging  
De stichting heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te 
beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen wij ervoor 
dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor leden die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn 
en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en 
daarmee verenigbare doeleinden. 
 
Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens 
De stichting heeft dus gegevens van u verzameld. Welke rechten heeft u met betrekking tot die 
persoonsgegevens? U kan vragen welke persoonsgegevens de stichting heeft verzameld en of wij 
onjuiste of niet actuele gegevens kunnen verbeteren of verwijderen. 
 
  



  

Secretaris 
Voor informatie over uw rechten en over hoe wij met persoonsgegevens omgaan, kunt u contact 
opnemen met de secretaris via info@kinderhulptsjernobyl.nl . Op een verzoek om inzage of correctie 
van uw gegevens zal de stichting binnen vier weken reageren.  
 
Uw rechten 
 
Inzage, verbetering en verwijdering  
U kunt uw eigen gegevens altijd opvragen bij één van de bestuursleden of via email en u kunt zo nodig 
aanpassingen door geven. U kunt daarnaast met redelijke tussenpozen een verzoek doen om kennis te 
nemen van de overige persoonlijke informatie die de stichting over u heeft. Indien de informatie 
onjuist en of onvolledig is, kunt u verzoeken om deze aan te passen. U kunt gebruik maken van het 
recht om vergeten te worden. In dat geval worden uw gegevens uit de bestanden van de stichting 
gewist. Ook als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten kunt u daar 
terecht. 
 
Recht van verzet  
Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken indien deze gegevens worden 
gebruikt voor andere doeleinden dan uw donatie en informatieverstrekking van de stichting of voor 
het nakomen van een wettelijke verplichting. 
 
Wijzigingen  
Onderhavig privacy statement kan worden gewijzigd. De meest actuele versie is steeds te vinden op de 
website van de stichting. Wij adviseren u dan ook het privacy beleid regelmatig te raadplegen. 
  
U kunt uw verzoek en of bezwaar sturen naar: 
Stichting Kinderhulp Tsjernobyl 
t.a.v. de secretaris 
Patricierslaan 64 
3824 CD Amersfoort 
 
Of naar: 
info@kinderhulptsjernobyl.nl 
 
Of door: 
telefonisch contact op te nemen met de secretaris, voor het telefoonnummer zie de website. 
 
ID 
Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage of bezwaar door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Dit 
ter bescherming van uw privacy en ter voorkoming dat wij uw gegevens aan de verkeerde personen 
verstrekken. Uw kopie identiteitsbewijs wordt niet door ons bewaard en wordt na controle door ons 
vernietigd. 
 
Amersfoort,  
Juli 2018 
Het Bestuur 
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