PRIVACYVERKLARING STICHTING DANILO FOUNDATION
Dit is de privacyverklaring van de Stichting Danilo Foundation, hierna te noemen: SDF, gevestigd te
Enschede, Minister Kuyperplein 23, 7522 AV, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 77883829. Deze privacyverklaring omschrijft welke
persoonsgegevens SDF verwerkt, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en
welke maatregelen SDF heeft getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te
laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 SDF verwerkt gewone persoonsgegevens en geen bijzondere persoonsgegevens. SDF verzamelt
(gewone) persoonsgegevens van u indien u:
a.

een donatie (al dan niet in het kader van een actie) of schenking verricht

c.

zich inschrijft voor een door SDF georganiseerd evenement

d.

zich aanmeldt voor de nieuwsbrief

e.

via het contactformulier contact met SDF opneemt

f.

alle andere gegevens die u kiest om aan SDF te verstrekken

1.2 SDF verzamelt daarbij de volgende (persoons)gegevens:
a.

voor- en achternaam

b.

adresgegevens

c.

telefoonnummer

d.

rekeningnummer

e.

emailadres, inclusief emailvoorkeuren

f.

bedrijfsgegevens, functie, emailadres en andere contactgegevens

g.

land

1.3 SDF gebruikt of kan deze gegevens gebruiken om (het doel):
a.

voor wat betreft cookies: SDF gebruikt cookies om meer service te bieden bij het bezoeken
van de SDF website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. SDF maakt geen gebruik van
tracking cookies

b.

nieuwbrieven en andere publicaties aan u te versturen, waarbij SDF mails verstuurt aan twee
of meerdere personen/adressen dit in de BCC plaatsvindt. Andere publicaties via andere
digitale berichten worden gescheiden verstuurt, zoals een verzendlijst bij Whatsapp
berichten

c.

contact met u te onderhouden of op te nemen

d.

de dienstverlening te verbeteren
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e.

het (uit)leveren van goederen n.a.v. acties

f.

de financiële verslaglegging van de SDF te onderbouwen

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSEN, OVERDRACHT EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met de secretaris van SDF via info@daniloinbeweging.nl voor:
a.

meer informatie over de wijze waarop SDF persoonsgegevens van u verwerken;

b.

vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

c.

inzage in de persoonsgegevens die SDF met betrekking tot u verwerken;

d.

correctie, beperking, het wissen (waaronder unsubscribe van de nieuwsbrief) of overdracht
van uw gegevens;

e.

bezwaar/ klacht tegen het gebruik dan wel naleving van deze privacyverklaring of een
schending van uw rechten op grond van de wet kunt u bij SDF een schriftelijk verzoek in
dienen.

2.2

Het indienen van een klacht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens
kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1

SDF zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde
doeleinden en SDF zal daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen
om uw gegevens te beveiligen

3.2

Alleen de bestuursleden van SDF, zijnde de voorzitter, de penningmeester en de secretaris,
heeft toegang tot uw gegevens

3.3

slechts bij toepassing van 1.3 c en e zullen contactgegevens worden verzameld door een
persoon of worden gedeeld met een persoon die deel uit maakt van het crowdfunding-team
welke team is gelieerd aan de SDF; met alleen dat doel om de persoon te informeren over
een activiteit dan wel het uitleveren van een goed of meerdere goederen in de breedste zin
van het woord.

4. DERDEN
4.1 SDF verstrekt uw gegevens niet aan derden waaronder.
a.

commerciële partijen

b.

particulieren

c.

gelieerde stichtingen en/of instellingen

d.

sponsors/donateurs

e.

andere derden
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4.2 SDF kan foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op de SDF
website en social media publiceren, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar
aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
a.

SDF bewaart persoonsgegevens of gegeven herleidbaar tot een persoon lokaal op de eigen
computer(s) van het bestuur

b.

SDF bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de
verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. De nieuwste versie van
deze privacyverklaring vindt u op de website van de SDF. Wij bevelen daarom aan om deze privacy
verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Als u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, neem dan contact op met de secretaris
van de SDF via info@danilofoundation.com.
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