PRIVACYVERKLARING STICHTING MAENDELEO
Stichting Maendeleo, gevestigd aan Oude Vischmarkt 9 te, Zaltbommel, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Maendeleo verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Bijvoorbeeld als u aan ons doneert, of onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Het gaat dan om de
volgende persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Stichting Maendeleo gebruikt op haar website geen cookies of vergelijkbare technieken.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn
dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren
of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming.
Bent u ervan overtuigd dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige? Neem dan contact met ons op via info@maendeleo.eu. Dan verwijderen wij deze
informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Stichting Maendeleo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is
Stichting Maendeleo gebruikt uw persoonsgegevens zodat wij u op de hoogte kunnen houden. En uw
steun kunnen ontvangen. Wanneer onze relatie met u eindigt, verwijderen wij ook uw
persoonsgegevens. Soms verplicht de wet ons om gegevens langer te bewaren. Volgens de
belastingwet zijn wij bijvoorbeeld verplicht om fiscaal relevante persoonsgegevens 7 jaar te bewaren.
Stichting Maendeleo vertrekt geen gegevens aan derden
Bij hoge uitzondering gebeurt dit alleen als het nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met u. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien
En u heeft het recht om persoonsgegevens te laten corrigeren, beperken, blokkeren en/of
verwijderen. Wilt u meer informatie hierover, of uw gegevens inzien? Neem dan contact met ons op
via info@maendeleo.eu.

Daarnaast wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Stichting Maendeleo neemt de bescherming van uw gegevens serieus
Wij nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 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 onze
klantenservice of via info@maendeleo.eu.
We doen ons best om u op onze website zo goed mogelijk te informeren
Maar het kan zijn dat sommige informatie niet klopt. Of dat u informatie (tijdelijk) niet kunt bekijken.
Als u hierdoor schade heeft, vinden we dat heel erg vervelend. Toch zijn we hiervoor niet
aansprakelijk.
Deze privacyverklaring kunnen we wijzigen
De laatste versie is voor het laatst gewijzigd op 27 mei 2018. Als er iets veranderd wordt, maken we
dat bekend op onze website.
Contactgegevens
https://www.maendeleo.eu
Oude Vischmarkt 9, Zaltbommel
06-51854878
Roel Sleenhof is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Maendeleo. U bereikt hem via
r.sleenhof@maendeleo.eu.

