Stichting Sinar Anugerah Privacybeleid

Deze versie van ons Privacybeleid is bijgewerkt op: 28 juli 2019
1.

Wie zijn wij?

1.1. Stichting Sinar Anugerah (SA) is opgericht in 1964 door christenen die na de oorlog uit Indonesië naar
Nederland zijn verhuisd. De stichting heeft als doel om in Indonesië hulp te bieden aan weduwen en
wezen en geloofsgenoten te ondersteunen.
1.2. SA is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41197782.
1.3. Voor meer informatie over hoe wij uw privacy beschermen kunt u contact opnemen via:
e-mail: info@sinaranugerah.nl
post: Stichting Sinar Anugerah, Antwoordnummer 740, 7600 WB, ALMELO
telefoon: 06 24964654
2.

Hoe respecteren we uw privacy?

2.1. SA respecteert uw privacy en belooft passende maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te
beschermen. De SA-waarden integriteit en verantwoording zijn leidend bij de zorg voor uw
persoonsgegevens. We gaan als goede rentmeesters om met uw persoonsgegevens, gebruiken ze op de
juiste manier en bewaren ze veilig.
2.2. We verzamelen bepaalde persoonsgegevens van onze werknemers, hulpontvangers, donateurs,
adviseurs, vrijwilligers en leveranciers.
2.3. Ons privacybeleid houdt rekening met rechtsinstrumenten de Algemene Verordening
Gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG). Deze wet is van toepassing op gegevens die
elektronisch, op papier of op andere wijze opgeslagen zijn. Om aan deze wet te voldoen, moeten
verzameling en gebruik van persoonsgegevens redelijk, veilig en uitsluitend op wettelijke grondslag
plaatsvinden.
2.4. Personen die in contact komen met SA, via onze website of op andere wijze, hebben mogelijk vragen
over de persoonsgegevens die ze ons verstrekken en over onze omgang daarmee. Dit beleid geeft
antwoord op die vragen en legt uit hoe en waarom we uw informatie gebruiken.
3.

Welke persoonsgegevens verzamelen we? Hoe komen we aan persoonsgegevens?

3.1. SA verzamelt alleen persoonsgegevens die nodig en wettelijk toegestaan zijn. Persoonsgegevens zijn
informatie die gebruikt kan worden om u te identificeren of te contacteren. Hieronder vallen gegevens
zoals namen, e-mailadressen, adressen, telefoonnummers, mobiele nummers en bankgegevens.
3.2. SA verzamelt uitsluitend informatie die u ons rechtstreeks verstrekt.
SA verzamelt persoonsgegevens naar aanleiding van specifieke activiteiten, zoals wanneer u:
§ zich opgeeft voor de SA nieuwsbrief
§ zich opgeeft als sponsor
§ aan ons doneert
§ zich registreert voor een SA sponsordag
§ als vrijwilliger gaat werken voor SA
§ een reactieformulier invult

3.3. Informatie die we verzamelen doordat u gebruik maakt van onze website.
§ Net als de meeste andere organisaties gebruiken we cookies om onze website sneller en
gebruiksvriendelijker te maken.
§ Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer of mobiele apparaat geplaatst worden
wanneer u websites bezoekt.
§ Door onze website te gebruiken, geeft u ons toestemming om cookies op uw computer of mobiele
apparaat te plaatsen. Als u cookies wilt beperken of blokkeren, dan kunt u de instellingen van uw
browser aanpassen.
§ Wij gebruiken slechts noodzakelijke cookies die helpen een website bruikbaarder te maken, door
basisfuncties als paginanavigatie. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
3.4. Bijzonder persoonsgegevens
Bepaalde categorieën persoonlijke informatie zijn meer gevoelig. Deze gevoelige of bijzondere
persoonsgegevens zijn ondermeer gezondheidsinformatie, ras, etniciteit, religieuze en politieke
overtuigingen. SA verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens.
3.5. Persoonsgegevens van kinderen
Als u zich registreert voor een evenement, een gift geeft, zich aanmeldt als vrijwilliger of op andere wijze
met SA in contact treedt, dan verklaart u dat u minimaal 18 jaar bent of dat u goedkeuring hebt van uw
ouder of verzorger. Gegevens van kinderen onder 18 jaar zullen nooit worden opgeslagen zonder
toestemming van de ouders/verzorgers.
4.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

4.1. We kunnen uw persoonsgegevens op de volgende manieren gebruiken:
§ om giften die we van u ontvangen te verwerken en u daarvoor te bedanken
§ om u de SA nieuwsbrief toe te sturen
§ om u te berichten over SA sponsordagen
§ om een vrijwilligersverband met u aan te gaan
§ om te voldoen aan wet- en regelgeving, bijvoorbeeld betreffende belastingen of ter voorkoming van
witwassen
5.

Wanneer en met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

5.1. SA zal nooit uw persoonsgegevens verkopen of delen met derden voor hun eigen gebruik.
5.2. SA deelt gegevens met partijen die een service voor ons uitvoeren, bijvoorbeeld bedrijven welke ons
helpen financiële transacties te verwerken. Wij dragen er zorg voor dat, indien nodig, met deze bedrijven
een verwerkersovereenkomst wordt afgesloten welke voldoet aan de eisen van de AVG.
5.3. Tevens zal SA gegevens delen met partijen waartoe een juridische verplichting bestaat (bv de
Belastingdienst)
6.

Waar slaan we uw persoonlijke gegevens op?

6.1. Uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers op onze kantoren en/of op offsite- en
cloudservers. Ook kunnen we informatie op papier opslaan.

7.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

7.1. De veiligheid van de persoonsgegevens in ons bezit is voor ons zeer belangrijk. We onderkennen het
belang van deze verantwoordelijkheid en we nemen passende technische en organisatorische
maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging.
7.2. Desondanks is de overdracht van informatie via het internet of andere kanalen nooit absoluut veilig.
Hoewel we passende voorzorgsmaatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de
veiligheid van informatie die naar onze website wordt overgedragen niet garanderen. Iedere overdracht
vindt daarom plaats op uw eigen risico.
8.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

8.1. We bewaren uw informatie zo lang als nodig of wettelijk vereist is. Bijvoorbeeld, onder Nederlandse
belastingwetgeving bewaart SA donatiegegevens gedurende tenminste 7 jaar. We bewaren uw
bankgegevens niet tenzij u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Als u verzoekt om verder geen
contact van onze kant, dan houden we enige basisinformatie over u in ons register om te voorkomen dat
we u in de toekomst ongewenste informatie sturen. Die gegevens worden geminimaliseerd zodat we
alleen het noodzakelijke bewaren. Wanneer uw informatie niet langer vereist is, zullen we ervoor zorgen
dat het op veilige wijze wordt vernietigd.
9.

Wat is de wettelijke grondslag voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens?

9.1. Organisaties hebben een wettelijke basis (grondslag) nodig voor het verzamelen en gebruiken van
persoonsgegevens. De huidige wetgeving kent zes grondslagen waarop persoonsgegevens verwerkt
mogen worden. Drie van deze manieren zijn relevant voor de verzameling en het gebruik van
persoonsgegevens door SA:
§ Een persoon heeft toestemming gegeven (bijvoorbeeld om de SA nieuwsbrief te ontvangen)
§ Verwerking die noodzakelijk is om te voldoen aan een overeenkomst of wettelijke verplichting (om
een afschrijving of automatische incasso te verwerken)
§ Persoonsgegevens mogen wettelijk verzameld en gebruikt worden indien er een legitiem belang is
dat niet in strijd is met uw grondrechten en vrijheden. Onze legitieme belangen zijn ondermeer:
- voldoen aan regelgeving (waaronder financiële rapportage en andere nalevingsdoeleinden)
- administratie en operationeel management (waaronder antwoorden op verzoeken, bieden van
informatie, sponsordagen, administratie van vrijwilligers.
- fondsenwerving (waaronder beheren van sponsoracties en donaties, versturen van direct
marketing en bedankbrieven per post)
10. Wat zijn uw rechten?
10.1. Wetgeving voor gegevensbescherming geeft u onder omstandigheden bepaalde rechten. U heeft het
recht om inzage in uw persoonsgegevens te verzoeken. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten
corrigeren of wissen, bezwaar te maken tegen verwerking of de toegang te beperken. U heeft ook het
recht om een kopie van uw persoonlijke informatie te ontvangen of om uw persoonlijke informatie naar
een derde partij te laten sturen. We kunnen u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit vast te
stellen voordat we de gevraagde informatie aan u verstrekken.
10.2. Neem contact met ons op om van uw rechten ten aanzien van persoonsgegevens gebruik te maken via
email: info@sinaranugerah.nl, of per post: Stichting Sinar Anugerah, Antwoordnummer 740, 7600 WB,
ALMELO

11. Wijzigingen in het privacybeleid
11.1. Dit privacybeleid kan periodiek herzien of bijgewerkt worden vanwege veranderde praktijken of
wetgeving. Als we significante wijzigingen doorvoeren in de manier waarop we uw persoonsgegevens
verwerken, dan maken we dat duidelijk op onze website of in rechtstreeks contact met u. We adviseren u
om dit deel van de website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen
die zijn aangebracht.
11.2. Voor vragen, klachten of opmerkingen met betrekking tot ons Privacybeleid kunt u contact met ons
opnemen via: info@sinaranugerah.nl of telefonisch: 06 24964654

