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Privacy statement Stichting DOVIE 
 

 
Algemeen 

Stichting DOVIE gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die zij verwerkt, waaronder die van 

haar donateurs, bestuursleden en relaties. Hierover informeren wij je graag duidelijk en transparant 

door middel van dit privacy statement. 
 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Er wordt gesproken over persoonsgegevens als (een combinatie van) gegevens naar jou herleid 

kunnen worden, zoals bijv. jouw (voor)naam, adres en leeftijd, e-mailadres. Foto’s en films waarop 

personen te zien zijn, worden in dit kader ook gezien als persoonsgegevens. 
 

1. Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting DOVIE? 

Stichting DOVIE verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een 

relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn in ons geval de volgende 

gegevensgroepen: 
 

• Donateurs van Stichting DOVIE (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN- 

rekeningnummer en donatiebedrag); 

• Bestuursleden van Stichting DOVIE (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, 

geboortedatum en bestuursfunctie); 

• Contactpersonen van partijen met wie wij samenwerken zoals andere organisaties, relaties, 

gemeentelijke/provinciale instanties etc. (organisatie, naam, e-mailadres, telefoonnummer 

en IBAN-rekeningnummer); 

• Vrijwilligers van Stichting DOVIE (NAW-gegevens, geboortedatum, emailadres, telefoonnummer, 

IBAN-rekeningnummer) 

• Overige relaties en geïnteresseerden (alleen hoogstnoodzakelijke gegevens, zoals bijv. een 

emailadres). 
 

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens? 

Stichting DOVIE is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Stichting 

DOVIE heet voluit Stichting Drempelloos op Vakantie in Engeland en is een rechtspersoon 

(stichting) naar Nederlands recht. Stichting DOVIE is ingeschreven in de registers van de Kamer 

van Koophandel onder nummer 73669660. 
 

3. Waarvoor verwerkt Stichting DOVIE deze gegevens? 

De persoonsgegevens die Stichting DOVIE verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende 

doeleinden: 
 

• Donateurs: Deze gegevens worden vastgelegd om de donatiegelden te kunnen incasseren en 

om de donateursadministratie te kunnen beheren; 

• Bestuursleden en leden Raad van Advies: Deze gegevens worden verwerkt in het kader 

van de dagelijkse besluitvorming van Stichting DOVIE en op grond van wet- en 

regelgeving, bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen wie beslissingsbevoegd is en wie 

waarvoor aangesproken kan worden; 

• Contactpersonen: Deze gegevens worden vastgelegd om in contact te kunnen treden in het 

kader van samenwerking en voor facturering. 

• Vrijwilligers: Deze gegevens worden vastgelegd om vrijwilligers in te kunnen schakelen voor 

het uitvoeren van diverse activiteiten 

• Overige relaties en geïnteresseerden: In een voorkomend geval kan het zo zijn dat wij 

persoonsgegevens verwerken van mensen die (nog) niet onder één van de vorige vier 

categorieën vallen. Denk aan mensen die zich geabonneerd hebben op onze nieuwsbrief, of 

bezoekers van onze website en/of social media. Dit is in alle gevallen beperkt tot het hoogst 

noodzakelijke, bijvoorbeeld een e-mailadres of (zoveel mogelijk geanonimiseerde) informatie 

over traffic van/naar onze website en sociale media. 
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4. Verwerkt Stichting DOVIE ook bijzondere persoonsgegevens? 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, religie, 

strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Stichting DOVIE 

verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij met jouw uitdrukkelijke toestemming. 
 

5. Hoe gaat Stichting DOVIE met mijn persoonsgegevens om? 
• Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor 

normaal gebruik binnen de Stichting of het doel waarvoor zij dienen; 

• Jouw persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld voor zover dat voor de doeleinden 
van de verwerking noodzakelijk is; zie punt -8-; 

• Publicatie van reisverslagen en foto's gebeurt alleen met toestemming van de jou en/of 

de familie; 

• Als een mail verstuurd wordt naar meer personen, worden de e-mailadressen zoveel mogelijk in 

de BCC geplaatst. 
• Stichting DOVIE bewaart de door haar verwerkte persoonsgegevens in systemen en (online) 

oplossingen die beschikken over passende organisatorische en technische 
beveiligingsmaatregelen. 

 

6. Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 
Alleen voor zover dat voor de doeleinden van een verwerking noodzakelijk is, hebben bestuursleden 
en/of medewerkers van Stichting DOVIE toegang tot persoonsgegevens.  

 

7. Hoelang worden persoonsgegevens bewaard? 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de 

verwerking. Gegevens gerelateerd aan jouw donateurschap worden bijvoorbeeld in beperkte vorm 

na uitschrijving bewaard om statistische informatie, zoals donateursaantallen over de jaren heen, 

juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van alle gegevens gelden de wettelijke 

voorschriften. 
 

8. Delen van persoonsgegevens met derden 

Jouw persoonsgegevens worden door ons uitsluitend als dit voor de doeleinden van de 

verwerking noodzakelijk is doorgegeven aan derden. Zoals onder punt -5- vermeld slaan wij de 

door ons verwerkte persoonsgegevens bijvoorbeeld op in (online) oplossingen die beschikken 

over passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Ook kan het voorkomen 

dat we jouw persoonsgegevens door moeten geven aan een partner of relatie in Engeland, om 

jouw reisvraag te kunnen beantwoorden. 
 

9. Kan ik zien welke gegevens Stichting DOVIE van mij verwerkt? 

Je kunt een verzoek indienen bij het secretariaat van Stichting DOVIE om deze gegevens in te 

zien. Het secretariaat is bereikbaar via info@stichtingdovie.nl. 
 

10. Waar kan ik terecht met een vraag, klacht of een verzoek tot correctie, wissing of overdracht 

van gegevens? Voor bovengenoemde zaken kun je je richten tot het secretariaat van Stichting 

DOVIE via info@stichtingdovie.nl. Wij behandelen een dergelijk verzoek in overeenstemming met 

de geldende wet- en regelgeving, specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Mocht jouw vraag, klacht of verzoek niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan heb je het 

recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 

11. Wijzigingen 

Stichting DOVIE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy 

statement. Om van de wijzigingen op de hoogte te blijven, kun je het privacy statement op 

de website van Stichting DOVIE lezen. Dit privacy statement kun je ook downloaden. 
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