Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu
E-mail: secretariaat.ngzn@gmail.com

Privacy Statement

De Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu, hierna NGZN, vindt uw privacy
belangrijk. De NGZN waardeert het vertrouwen dat u in ons stelt en informeert u graag over de
veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. In dit Privacy Statement legt de NGZN uit
welke persoonsgegevens wij registreren en hoe wij die gebruiken. Ook leggen wij uit hoe u bepaalt
welke gegevens wel en niet gedeeld mogen worden en hoe u gegevens kunt opvragen, inzien,
aanpassen of verwijderen.
De NGZN houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de secretaris van het bestuur, te bereiken
via secretariaat.ngzn@gmail.com.
Persoonsgegevens die de NGZN verzamelt
De NGZN verzamelt en registreert persoonsgegevens van lezers van onze nieuwsbrieven, van
donateurs en van personen die met voor of met ons werken. Persoonsgegevens die de NGZN
registreert kunnen zijn: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, geslacht, straat,
huisnummer, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, geboortedatum, IBAN-rekeningnummer,
kerk waartoe hij/zij behoort, IP-adres.
•

De NGZN gebruikt de door u verstrekte gegevens om:
•
•
•
•
•
•

Uw donatie te kunnen verwerken
De relatie met u te onderhouden
Validatie voor onszelf en/of derden uit te voeren
Nieuwe fondsen te werven
Te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving
De website van de NGZN te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren

(NB: De persoonsgegevens van kinderen tot 16 jaar worden alleen verzameld en geregistreerd
na uitdrukkelijke toestemming van één van de wettelijke vertegenwoordigers.)
Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
De NGZN streeft ernaar om uw gegevens actueel te houden. Als u merkt dat uw gegevens niet juist
zijn, dan stelt de NGZN het op prijs als u ons hierover informeert, zodat we deze kunnen aanpassen.
Als u wilt weten welke gegevens de NGZN van u heeft geregistreerd, of als u wilt weten of de
gegevens die de NGZN van u heeft juist zijn, dan kunt u hiervan een opgave vragen. De NGZN zal u
binnen vier weken een overzicht van deze gegevens verstrekken. Als er onjuistheden zijn in de
geregistreerde gegevens, dan kunt u contact opnemen om correcties door te geven (zie e-mailadres
bovenaan). U heeft ook het recht om uw gegevens te laten verwijderen.
Als u voor inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens contact opneemt, kan de NGZN – om
misbruik te voorkomen – u vragen om u te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dan vragen wij om een kopie van de betreffende cookie mee te
sturen. U kun deze vinden in de instellingen van uw browser.
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Behandeling van gegevens
De NGZN garandeert dat we zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Voor de uitvoering van
(fondsenwervende) activiteiten kan de NGZN gebruikmaken van zorgvuldig geselecteerde
leveranciers (dataverwerkers). Persoonsgegevens worden door de NGZN nooit aan anderen gegeven
of verkocht voor commerciële doeleinden. De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan
noodzakelijk is.
E-mail
Indien u als donateur, vrijwilliger of websitebezoeker uw e-mailadres aan de NGZN geeft, wordt u
per e-mail op de hoogte gehouden van diverse activiteiten, projecten en producten van de NGZN. U
kunt u op elk gewenst moment hiervoor afmelden door bericht te sturen aan bovengenoemd adres.
Gebruik van foto’s en video’s
De NGZN kan bij acties, evenementen en kerkelijke bijeenkomsten foto’s en video’s maken die wij
gebruiken om onze achterban en/of onze partnerkerken in Zuid-Afrika over deze activiteiten te
informeren. Indien u op onze website of social media een foto van uzelf hebt gezien en hier bezwaar
tegen hebt, kunt u dit kenbaar maken. Wij zullen het betreffende materiaal dan aanpassen of
verwijderen.
De NGZN en andere websites
Op de website van de NGZN vindt u op meerdere plekken links naar websites van andere
organisaties. De NGZN is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze sites omgaan met uw
persoonlijke gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt.
Beveiliging
De NGZN heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen
garanderen een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die u achterlaat en de verwerking ervan.
De website van de NGZN wordt gehost bij Post Web Editing, Bunschoten-Spakenburg. De website
maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat.
Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. De
NGZN kan gebruikmaken van cookies. Wanneer u onze website bezoekt worden cookies dan op uw
computer opgeslagen. Momenteel is dit niet het geval.
Vragen
Als u nog vragen heeft over het Privacy Statement van de NGZN, dan kunt u ons een e-mail sturen
naar bovengenoemd adres.
Wijzigingen
De NGZN kan het Privacy Statement op ieder moment wijzigen. Op deze plaats kunt u steeds het
actuele Privacy Statement vinden.
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