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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De 

AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De invoering van de AVG heeft 

tot gevolg dat vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie. 

De AVG heeft tot doel de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en legt vast hoe 

organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens. 

Het Privacybeleid van de Stichting Vrienden van Effatha is van toepassing op alle 

persoonsgegevens die de SVE verwerkt van haar donateurs of andere geïnteresseerden. 

 

1. Verantwoordelijke 

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is: 

Stichting Vrienden van Effatha 

Postbus 5095, 2701 GB Zoetermeer  

Telefoon: 079-3602772 

E-mail: info@vriendenefftaha.nl 

 

2. Welke gegevens verwerkt de SVE en voor welk doel? 

a) in het kader van uw donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

- voorletter(s), achternaam en geslacht  

- adresgegevens  

- bankrekeningnummer 

b) uw naam en adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van onze zomer- en 

wintermailing 

c)  uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om de door u afgegeven incasso-       

machtiging uit te voeren. 

 

3. Bewaartermijnen  

SVE verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw donateurschap tot 

maximaal een jaar na afloop van het donateurschap. Daarna worden de persoonsgegevens 

maximaal vijf jaar bewaard in een ‘archiefbestand’. 
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4 Beveiligingsmaatregelen en bewerkers  

 

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de SVE passende technische en             

organisatorische maatregelen getroffen. 

 

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de SVE gebruik van diensten van 

derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst 

afgesloten. 

 

5 Inzagerecht, verwijdering en vragen 

 

5.1 U kunt de donateursadministratie van de SVE verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te 

ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. 

5.2 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunt u richten aan onze 

administratie: info@vriendeneffatha.nl.  

 

6 Hoe gaat de SVE om met uw persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die daartoe bevoegd zijn. Uw 

gegevens worden door de SVE niet gebruikt voor doeleinden waarvoor u geen uitdrukkelijke 

toestemming verleend hebt en worden niet verstrekt aan derden. 

 

U heeft ten alle tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens zoals deze bij de SVE zijn 

vastgelegd. U kunt hiervoor een verzoek indienen via info@vriendenaffata.nl. 
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