PRIVACY
VERKLARING

“The place where God smiles”

INLEIDING
Dit is de privacyverklaring van Stichting De Blije Kei. Hierin leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens
verzamelen en gebruiken, welke persoonsgegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens
verwerken.
De privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld een wetswijziging. Het is daarom raadzaam om de
privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

WIE ZIJN WIJ?
Stichting De Blije Kei is opgericht om het Happy Rock Center in Kenia financieel te ondersteunen. Het Happy Rock Center
is een kindertehuis in Eldoret, dat ongeveer 30 kinderen een liefdevol thuis geeft, waardoor ze vertrouwen krijgen in een
hoopvolle toekomst vanuit de liefde van God.
U leest hier hoe wij uw privacy beschermen bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over deze
privacyverklaring of over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons? Neem dan contact op met Annelies Kerkstra
via 06 – 40 61 64 35 of deblijekei@hotmail.com.

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
Wij verwerken persoonsgegevens om sponsors en belangstellenden te informeren over de ontwikkelingen in het Happy
Rock Center in Kenia met betrekking tot de kinderen, de medewerkers, de organisatie en het bestuur door middel van
het versturen van nieuwsbrieven, sponsorinformatie en algemene informatie. Daarnaast verwerken wij
persoonsgegevens om contact op te kunnen nemen met sponsors en belangstellenden, hen post toe te kunnen sturen
en donaties te verwerken. Hierbij verwerken wij alleen persoonsgegevens als dat noodzakelijk is.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN EN GEBRUIKEN WE?
Als wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, is dat omdat u deze informatie zelf heeft aangeleverd en/of op
ons verzoek heeft aangeleverd. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:
Sponsors
Naam
Adres
Postcode
Plaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Bankrekeningnummer

Belangstellenden
Naam
E-mailadres

Bedrijven
Naam organisatie
Naam contactpersoon
Adres
Postcode
Plaats
E-mailadres contactpersoon
Bankrekeningnummer

MOGEN WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?
Wij mogen alleen persoonsgegevens gebruiken om een reden die in de privacywetgeving staat. De grondslag op basis
waarvan wij persoonsgegevens verwerken is toestemming van de persoon om wie het gaat. Wij zorgen ervoor dat het
volstrekt helder is dat er toestemming is verleend door uw daar per e-mail expliciet om te vragen en uw antwoord te
archiveren. U heeft het recht om uw toestemming op ieder moment in te trekken. Vanaf dat moment verwerken wij uw
persoonsgegevens niet meer.

HOE BEVEILIGEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
Om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen, nemen wij zowel technische als organisatorische
maatregelen. Uw gegevens worden in de cloud (binnen de Europese Unie) opgeslagen, waarbij we de veiligheid van het
systeem garanderen. Daarnaast hebben alleen de daartoe bevoegde personen – het bestuur van Stichting De Blije Kei
bestaande uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris – toegang tot uw persoonsgegevens.

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken. Dit
betekent bijvoorbeeld dat wij uw persoonsgegevens verwijderen wanneer u de sponsoring stopzet.

DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?
Wij delen uw gegevens niet met andere partijen (derden).

WELKE COOKIES VERZAMELEN WE?
Wij gebruiken technische cookies om de website goed te laten functioneren.

WAT ZIJN UW RECHTEN?
U heeft een aantal privacyrechten: het recht op inzage, rectificatie, vergetelheid, dataportabiliteit, beperking van de
verwerking en bezwaar. U kunt ons bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en als de
persoonsgegevens niet kloppen, die laten verbeteren. Ook kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen of de
verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt uw verzoek per e-mail (deblijekei@hotmail.com) naar ons
sturen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Bent u het niet eens met hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? U kunt dan een privacyklacht bij de Autoriteit
Persoonsgegevens melden. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruikuw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Happy Rock Center
PO Box 5105
30100 Eldoret
Kenya

Stichting De Blije Kei
Moestuin 15
3328 LN Dordrecht
deblijekei@hotmail.com

KvK
RSIN
IBAN

30152823
809311926
NL78 RABO 0139 2617 45

Kijk op www.happyrockcenter.com of volg ons op facebook.com/HappyRockCenter.

