
 

 
PRIVCACYBELEID VAN STICHTING HART VOOR MOLDAVIE   
 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de 

stichting Hart voor Moldavië verwerkt van haar donateurs of andere 

geïnteresseerden. 

Verantwoordelijkheid 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 

Stichting Hart voor Moldavië, P/A Langeweer 53, 1619DS Andijk, KvK 37104614. 

De Functionaris Gegevensbescherming van Hart voor Moldavië is te bereiken via 

info@hartvoormoldavie.nl 

 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken 

Hart voor Moldavië verwerkt Uw persoonsgegevens omdat U aangegeven heeft de nieuwsbrief te 

willen ontvangen en/of omdat U sponsor bent van een van onze projecten. Hieronder vindt U 

een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- naam 

- geslacht 

- adres 

- woonplaats 

- telefoonnummer 

- e-mailadres 

- bankrekeningnummer, indien U een van de projecten financieel steunt. 

 

Deze gegevens zijn door Uzelf aan ons verstrekt, in de meeste gevallen via een intekenlijst op een 

van onze bijeenkomsten. Mocht dat niet juist zijn en/of wilt U dat Uw gegevens verwijderd 

worden uit ons systeem, neem dan contact met ons op via info@hartvoormoldavie.nl, dan 

verwijderen wij deze informatie. 

 

2. Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken 

Stichting Hart voor Moldavië verwerkt Uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van Uw (automatische) betalingen indien U een project sponsort 

- Verzenden van onze nieuwsbrief (per kwartaal) 

- Verzenden van uitnodigingen voor regionale of landelijke bijeenkomsten 

- Om met U contact op te kunnen nemen over uw donateurschap of om informatie te 

geven of te verkrijgen gerelateerd aan het doel van onze stichting. 
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3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Stichting Hart voor Moldavië verwerkt en bewaart Uw persoonsgegevens gedurende Uw 

donateurschap en/of interesse in onze nieuwsbrief. Na opzegging of overlijden bewaren wij Uw 

persoonsgegeven  tot maximaal 1 jaar na de datum van deze opzegging of van het 

overlijdensbericht. Uiterlijk na een jaar zal de stichting de persoonsgegevens vernietigen, tenzij 

wij op grond van de wet verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat 

laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke 

bewaartermijn bewaard blijven. 

 

4. Delen van persoonsgegevens met derden 

Stichting Hart voor Moldavië verkoopt of geeft Uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze 

uitsluitend na toestemming van Uzelf te hebben verkregen of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. 

 

5. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Stichting Hart voor Moldavië heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

van Uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als U de indruk heeft dat uw gegevens niet goed 

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 

info@hartvoormoldavie.nl 

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de stichting gebruik van diensten van 

derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in 

opdracht van de stichting.  Wij werken uitsluitend met bewerkers die alle verplichtingen uit de 

Wet bescherming persoonsgegevens en de Europese algemene verordening 

gegevensbescherming  naleven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden 

opgevraagd van onze bewerkers. 

 

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Hart voor 

Moldavië. 

Neem hiertoe contact op met ons via info@hartvoormoldavie.nl. Wij zullen uw verzoek uitvoeren 

en u inlichten omtrent het resultaat. Het zou namelijk kunnen zijn dat wij op grond van een 

wettelijke verplichting niet volledig kunnen voldoen aan Uw verzoek. 
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7. Klachten 

Mocht U een klacht hebben over de manier waarop Stichting Hart voor Moldavië met Uw 

persoonsgegevens omgaat, dan raden wij U aan om eerst hierover contact op te nemen met 

onze functionaris gegevensbescherming, zodat wij samen een oplossing voor Uw klacht kunnen 

vinden.  

We willen U er tevens op wijzen dat U de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de 

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

8. Wijzigingen 

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. 

Wij adviseren U daarom regelmatig het Privacybeleid te bekijken. 

 

 

 


