PRIVACYVERKLARING STICHTING SANT’EGIDIO NEDERLAND
1 Doel van deze privacyverklaring
Stichting Sant’Egidio Nederland hecht een groot belang aan jouw privacy en een zorgvuldige omgang
met jouw persoonsgegevens. Daarbij respecteren wij steeds de eisen uit de privacywetgeving, in het
bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met deze privacyverklaring willen
wij je informeren over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Als je vragen of opmerkingen
hebt over deze privacyverklaring of over de bescherming van persoonsgegevens door Stichting
Sant’Egidio Nederland kan je steeds contact opnemen via de kanalen vermeld in titel 9 van deze
privacyverklaring.
2 Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Door opgave van je persoonsgegevens, verleen je ons uitdrukkelijk de toestemming om volgende
informatie op te slaan en te verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
3 Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens omschreven in titel 2 van deze privacyverklaring kunnen worden gebruikt om:
•
•
•

Ondersteuning te bieden en vragen te beantwoorden
Informatie te verstrekken
Op verzoek nieuwsbrieven te versturen
4 Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

De door jou verstrekte persoonsgegevens worden gedeeld met andere partijen die gebruik maken
van het data-beheerssysteem, enkel voor zover dit nodig is voor de doeleinden omschreven in titel 3
van deze privacyverklaring. Zo heeft Stichting Sant’Egidio Apeldoorn toegang tot de
persoonsgegevens van Stichting Sant’Egidio Nederland die onder haar portefeuille vallen, of worden
de gegevens van deelnemers en uitbaters uitgewisseld wanneer een vakantie of daguitstap wordt
geboekt.
Daarnaast werken we samen met derde partijen (leveranciers) om onze databank en onze
dienstverlening te onderhouden en te verbeteren. Het is mogelijk dat deze leveranciers bij het
verlenen van zulke diensten toegang krijgen tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. Met deze
derde partijen sluiten wij een overeenkomst om te zorgen dat zij eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid hanteren als wij. Stichting Sant’Egidio Nederland blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen door derden.
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Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens nooit zonder jouw toestemming aan andere
partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.
5 Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren
waarvoor de gegevens zijn verzameld (zie titel 2 van deze privacyverklaring). Bovendien verwijderen
we jouw gegevens zonder onnodige vertraging wanneer je ons dit verzoekt (zie titel 6 van deze
privacyverklaring).
Uitgezonderd hiervan zijn er gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit
verplicht.
6 Het intrekken van jouw toestemming en andere rechten met betrekking tot jouw
persoonsgegevens
Als eigenaar van je persoonsgegevens heb je steeds het recht op:
- Het intrekken van de door jou verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens
- Een verzoek tot toegang tot jouw persoonsgegevens
- Een verzoek tot rectificatie van jouw persoonsgegevens
- Een verzoek tot verwijdering van jouw persoonsgegevens, beperking van de verwerking van jouw
persoonsgegevens
- Een verzoek tot gegevensoverdracht (dit betekent dat je verzoekt om je gegevens over te dragen
naar een andere organisatie in een machine leesbaar standaardformaat)
- Een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens
Alle verzoeken voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je bezorgen via de kanalen die
worden vermeld in titel 9 van deze privacyverklaring. Als je samen met ons niet tot een oplossing
komt dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens,
bereikbaar via 088 - 1805 250. Zie ook www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
7 De beveiliging van jouw persoonsgegevens
Stichting Sant’Egidio Nederland doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en
andere ongewenste handelingen met jouw persoonsgegevens tegen te gaan. We implementeren de
passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen
van nationale en Europese wetgeving en verzekeren op zo’n manier de bescherming van jouw
rechten. Onze informatieveiligheidsconsulent en functionaris voor gegevensbescherming zorgen
ervoor dat deze maatregelen regelmatig worden opgevolgd en aangepast waar nodig.
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8 Wijzigingen in de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden
onmiddellijk na de publicatie ervan van kracht. We moedigen gebruikers daarom aan om deze
privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van veranderingen die invloed
kunnen hebben op jou. Belangrijke wijzigingen zullen worden meegedeeld aan gebruikers door
kennisgeving via een e-mailbericht.
9. Contactgegevens van Stichting Sant’Egidio Nederland en van de Functionaris voor
Gegevensbescherming
Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
Stichting Sant’Egidio Nederland
Waterlooplein 205
1011 PG Amsterdam
+31 20 2331522
info@santegidio.nl
Contactgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming
Mw. Corine van der Loos
Waterlooplein 205
1011 PG Amsterdam
+31 20 2331522
corine.vanderloos@santegidio.nl
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