Privacyverklaring
Persoonsgegevens die 2Bchild verwerkt
2Bchild verwerkt uw persoonsgegevens omdat u donateur/ sponsor/ vrijwilliger van
2Bchild, een kind of gezin waarvoor de hulp bestemd is en/of omdat u deze zelf
aan mij geeft. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
-

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Burgerservicenummer
Toestemmingsformulieren
Kind en/of gezin rapportage

Stichting 2Bchild
Contactadres:
Jeneverbes 29
3823 CE Amersfoort
T. 033 4562027
W. www.2bchild.nl
E. info@2bchild.nl
KvK nr.: 67919227
BTW nr.: NL857225820B01
Bankrekening:
2Bchild
NL55SNSB0913549630

Bijzondere gegevens die 2Bchild indien noodzakelijk verwerkt
-

Eventueel gegevens over de gezondheid van het kind of gezin waarvoor de hulp is
bedoeld (medicijngebruik, allergieën).
Eventueel gegevens over de financiële situatie van kind of gezin waarvoor de hulp is
bedoeld.
Eventueel gegevens over de sociale omstandigheden van kind of gezin waarvoor de hulp
is bedoeld.

Met welk doel verwerkt 2Bchild persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:
-

Om contact te onderhouden met donateurs en vrijwilligers
Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de het geven van hulp op maat.
Als ik hier wettelijk toe verplicht ben.

Hoe lang bewaart 2Bchild persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, of op grond van de wet vereist is.
Waar bewaart 2Bchild uw persoonsgegevens en hoe zijn ze beveiligd
De bescherming van uw gegevens nemen wij serieus en wij hebben passende maatregelen
getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
-

de laptops zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
de papieren dossiers bewaren wij in een kast in een afgeschermde ruimte van een
privéwoning;
Documenten worden bewaard op een met 2 weg verificatie beveiligde Dropbox account.
De website is beveiligd met een wachtwoord en gebruikersnaam voor privacy gevoelige
informatie.

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan via onderstaande gegevens contact met ons op.
2Bchild helpt Bosnische kinderen met het aangenamer maken van hun dagelijkse leven zodat ze
een betere toekomst tegemoet kunnen gaan.

Wie heeft toegang tot uw gegevens
In het beleidsplan (7.1) is beschreven hoe de privacygevoelige informatie door middel van een
filter wordt opgesplitst. Dit geldt voor woord en beeld. Het bestuur houdt toezicht op de
bescherming van uw gegevens.
Wanneer deelt 2Bchild persoonsgegevens met derden
Uw gegevens worden niet aan derden verkocht en uw gegevens worden uitsluitend gedeeld
indien dit nodig is voor de realisatie van de projecten, of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht
op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die 2Bchild van u bezit naar u of een ander, of een door u genoemde
organisatie, te sturen.
Contact
Indien u naar aanleiding hiervan vragen heeft, dan kunt u via onderstaande gegevens contact
met ons opnemen:
2Bchild
Secretaris:
Erika van Schooten
Jeneverbes 29
3823 CE Amersfoort
Nederland
Telefoon: 033 4562027
E-mail: erikavanschooten@hotmail.com

Klachten
Klachten over het niet juist uitvoeren van het privacybeleid kunt u bij de secretaris aangeven.
Daarnaast hebt u het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2Bchild helpt Bosnische kinderen met het aangenamer maken van hun dagelijkse leven zodat ze
een betere toekomst tegemoet kunnen gaan.

