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Stichting Vrienden van Mikumi                        

 

PRIVACYVERKLARING 

 

1. Privacy 

Deze privacyverklaring beschrijft het beleid van de Stichting Vrienden van Mikumi, gevestigd te 

Voerendaal (hierna ook te noemen: de stichting), op het punt van de verwerking van 

persoonsgegevens. Deze privacyverklaring ziet op: 

a. contribuanten (begunstigers) van de stichting; 

b. de door de stichting in Tanzania ondersteunde personen en gezinnen; 

c. de naar Tanzania uit te zenden verpleeg- en verloskundigen, artsen en stagiaires; 

d. de gebruikers van de website van de stichting:  www.vriendenvanmikumi.nl   

 

De privacyverklaring geeft weer hoe de stichting de persoonsgegevens verkrijgt, welke 

persoonsgegevens de stichting verwerkt en voor welke doeleinden en welke rechten de 

contribuanten, de ondersteunde personen en de gebruikers van de website op grond van de 

Algemene verordening gegevensbescherming kunnen uitoefenen. Persoonsgegevens worden 

verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Persoonsgegevens worden alleen 

verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring. 

 

2. Verkrijgen van persoonsgegevens 

De stichting verkrijgt persoonsgegevens: 

 van de contribuanten van de stichting bij hun aanmelding of bij invulling van gegevens in de 

'Overeenkomst periodieke gift in geld'; 

 van de in Tanzania ondersteunde personen door hun opgaaf daarvan aan de stichting dan 

wel, voor zover het foto's en filmmateriaal betreft, door het geven van hun toestemming; 

 van de naar Tanzania uit te zenden verpleeg- en verloskundigen, artsen en stagiaires door 

hun opgaaf daarvan aan de stichting dan wel, voor zover het foto's en filmmateriaal betreft, 

door het geven van hun toestemming. 

 

3. Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens 

De stichting verwerkt persoonsgegevens: 

A. in het kader van de registratie van contribuanten  

     - om contact te kunnen opnemen met contribuanten van de stichting 

     - in het geval van periodieke giften: de vastlegging van de door de belastingwetgeving  

       vereiste gegevens  

B. in het kader van de registratie van de in Tanzania ondersteunde personen 

     - om contact te kunnen opnemen 

     - het controleren van de gerechtigdheid tot ondersteuning vanuit de stichting 

        C. in het kader van de registratie van de uit te zenden verpleeg- en verloskundigen, artsen en 

            stagiaires 

    -  om contact te kunnen opnemen  

D. voor zover het foto's en filmmateriaal betreft 

     -  voor de terugkoppeling naar de contribuanten 

     -  voor publicatie in de door de stichting uitgegeven nieuwsbrieven 

     -  voor publicatie op de website van de stichting 

     -  voor publicatie op Facebook, Instagram en andere sociale media 

 

http://www.vriendenvanmikumi.nl/
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De stichting verwerkt de persoonsgegevens op grond van de door de betrokken personen gegeven 

toestemming dan wel op grond van een wettelijke verplichting (voor de gegevens i.g.v. periodieke 

giften). 

 

Onderstaand schema geeft weer welke persoonsgegevens de stichting verwerkt en met welk doel. 

 

A. in het kader van de registratie van contribuanten 

 

Persoonsgegevens Doeleinden 

Naam (inclusief voornaam of initialen) voor de juiste aanhef in onze correspondentie 

Geslacht voor de juiste aanhef 

Adres om contact op te kunnen nemen 

E-mailadres 
om contact op te kunnen nemen en zo nodig 

digitale berichten te kunnen versturen 

Telefoonnummer, mobiele nummer om contact op te kunnen nemen 

Geboortedatum en -plaats 
de vastlegging van de door de belastingwetgeving 

vereiste gegevens 

BSN-nummer 
de vastlegging van de door de belastingwetgeving 

vereiste gegevens 

 

B. in het kader van de registratie van de in Tanzania ondersteunde personen 

 

Persoonsgegevens Doeleinden 

Naam (inclusief voornaam of initialen) voor de juiste aanhef in onze correspondentie 

Geslacht voor de juiste aanhef 

Adres om contact op te kunnen nemen 

Geboortedatum 
voor het controleren van de gerechtigdheid tot 

ondersteuning 

Telefoonnummers om contact op te kunnen nemen 

Familierelaties 
omdat wij alleen kinderen van werknemers van het 

St Kizitohospitaal te Mikumi ondersteunen 

Foto's en filmmateriaal 
voor de terugkoppeling naar de contribuanten en 

voor publicaties van de stichting 

 

C. in het kader van de registratie van de naar Tanzania uit te zenden personen 

   

Persoonsgegevens Doeleinden 

Naam (inclusief voornaam of initialen) voor de juiste aanhef in onze correspondentie 

Geslacht voor de juiste aanhef 

Adres om contact op te kunnen nemen 

E-mailadres 
om contact op te kunnen nemen en zo nodig 

digitale berichten te kunnen versturen 

Telefoonnummer, mobiele nummer om contact op te kunnen nemen 

Foto's en filmmateriaal voor publicaties van de stichting 
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4. Bewaartermijn van de persoonsgegevens 

Persoonsgegevens worden verwerkt tot het einde van de periode gedurende welke:  

 A.  een persoon contribuant is van de stichting 

 B.  een persoon in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de stichting 

 c.  een persoon wordt uitgezonden naar Tanzania 

 

Persoonsgegevens worden verwijderd indien: 

 ad A: een persoon niet langer contribuant is van de stichting; 

 ad B: een persoon niet langer in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de stichting; 

 ad C: een persoon niet meer in aanmerking komt voor uitzending naar Tanzania; 

 algemeen: persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en 

deze toestemming wordt ingetrokken; 

 voor de gegevens die in het kader van de belastingwetgeving moeten worden geregistreerd: 

tot het einde van de wettelijke bewaartermijn. 

 

5. De persoonsgegevens en derden 

De stichting deelt de persoonsgegevens van haar contribuanten en de door haar ondersteunde 

personen niet met derden. De persoonsgegevens van ondersteunde personen kunnen worden 

verstrekt aan contribuanten (en vice versa) om een rechtstreeks contact te bewerkstelligen tussen de 

ondersteunde personen en de aan hen gekoppelde contribuanten. 

 

6. De website van de stichting 

www.vriendenvanmikumi.nl is de website van de Stichting Vrienden van Mikumi.  

De stichting verstrekt persoonsgegevens niet aan derden. 

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers. 

De stichting maakt op haar website geen gebruik van cookies. 

 

7. Rechten t.a.v. door de stichting verwerkte persoonsgegevens 

Eenieder heeft het recht de stichting te verzoeken om inzage te verlenen in zijn persoonsgegevens 

en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of 

uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. 

Voor zover sprake is van het verwerken van persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd 

belang, bestaat het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. 

Een dergelijk verzoek kan worden gericht aan het secretariaat van de stichting of aan: 

info@vriendenvanmikumi.nl . 

Tenslotte bestaat het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit 

Persoonsgegevens 

 

8. De veiligheid van persoonsgegevens 

De stichting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door haar 

verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige 

verwerking.  

 

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring 

De stichting behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om 

welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven wij daarbij binnen de grenzen van de 

privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website 

www.vriendenvanmikumi.nl . In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring 

informeren wij belanghebbenden over deze wijzigingen. 

 

http://www.vriendenvanmikumi.nl/
mailto:info@vriendenvanmikumi.nl
http://www.vriendenvanmikumi.nl/


4 
 

10. Contact 

Vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan het 

secretariaat van de stichting. Ook kan daarover contact worden opgenomen via 

info@vriendenvanmikumi.nl  

 

 

Voerendaal, 24 augustus 2018 

mailto:info@vriendenvanmikumi.nl

