
 
 

Privacy Policy De Stichting Maasdriel steunt haar Missionarissen 
 
De Stichting Maasdriel steunt haar Missionarissen hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe 
wij omgaan met persoonsgegevens. 
 
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. De Stichting Maasdriel steunt haar Missionarissen houdt zich in alle gevallen 
aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid. 

- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van 
uw persoonsgegevens. 

- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en 
deze respecteren. 
 
Als De Stichting Maasdriel steunt haar Missionarissen zijn wij verantwoordelijk voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of 
in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via 
onderstaande contactgegevens: 
 

De Stichting Maasdriel steunt haar Missionarissen 
Nanda Poulisse 
Cederstraat 12 
5271JJ Sint-Michielsgestel  
Mail: n.poulisse@planet.nl 

Tel. 073-5518120  

 
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? 

Vrijwilligers, te weten: Collectanten en rondbrengers: 

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en e-mailadres van onze vrijwilligers worden 
opgeslagen in een excellijst. Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: uitnodigen 
om te collecteren of enveloppen rond te brengen, bezorgen van de collectebus/enveloppen, 
uitnodigen voor de contactavond met de missionarissen, versturen van bedankje of kerstwens. 

Ereleden: 

mailto:n.poulisse@planet.nl


 
 

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en e-mailadres van ereleden worden opgeslagen in een 
excellijst. Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: uitnodigen voor de 
contactavond met de missionarissen, versturen van bedankje of kerstwens. 

Donateurs: 

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en e-mailadres van donateurs worden opgeslagen in 
een excellijst. Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: uitnodigen om opnieuw te 
doneren (eenmaal per jaar), uitnodigen voor de contactavond met de missionarissen, versturen van 
bedankje of kerstwens. 

Bedrijven uit de gemeente Maasdriel: 

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en e-mailadres van bedrijven uit de gemeente 
Maasdriel worden opgeslagen in een excellijst. Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende 
doeleinden: uitnodigen om te doneren (eenmaal per jaar), uitnodigen voor de contactavond met de 
missionarissen, versturen van bedankje of kerstwens. 

Wij bewaren geen privacy gevoelige informatie. 

 
Verstrekking aan derden 

De door u verstrekte gegevens worden door De Stichting Maasdriel steunt haar Missionarissen niet 

aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is 

dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk 

geval moeten wij medewerking verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming 

voor geeft. 

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) 

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 

vertegenwoordiger. 

 

Bewaartermijn 

De Stichting Maasdriel steunt haar Missionarissen bewaart persoonsgegevens niet langer dan 

noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Gegevens van vrijwilligers, ereleden, donateurs en bedrijven uit de gemeente Maasdriel  worden 

vernietigd zodra u schriftelijk (bijv. via de mail) kenbaar heeft gemaakt dat u niet meer benaderd 

wenst te worden door de Stichting.  

 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 

van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij de volgende maatregelen 

genomen; 

 



 
 

- Wachtwoord op computer 

 

 

 

Rechten omtrent uw gegevens  

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) 

door ons.  

 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij u hierover met 

ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U 

heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de 

toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 

 

Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact 

met ons op! 

 

Nanda Poulisse 

27 maart 2018 

 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

