Vastgesteld op 6 juli 2018
Privacyverklaring Lien Doi
De stichting Lien Doi verwerkt een aantal persoonsgegevens.
Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door Lien Doi worden verwerkt:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer en e-mailadres
Als iemand iets via de website vraagt of reageert registreert Lien Doi:
Voor- en achternaam
e-mailadres
Voor zover er op website of ander informatiemateriaal beelden van personen worden
weergegeven is waar mogelijk vooraf toestemming gevraagd om dit materiaal te publiceren
en / of via de website openbaar te maken.
Er worden geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens door Lien Doi verwerkt.
Lien Doi verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
het informeren van en communiceren met donateurs en pleegouders over activiteiten
de administratie en verantwoording van giften en donaties voor Lien Doi
Lein Doi geeft geen gegevens door of deelt deze met derden.
Lien Doi bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
De bewaartermijn(en) voor donaties en / of pleegouderbijdragen eindigt 7 jaar na beëindiging
van een donatie of pleegouderbijdrage.
Iedere donateur en / of pleegouder heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen
naar Roy Kraaijenoord via roy_kraaijenoord@hotmail.com
Lien Doi reageert dan binnen vier weken, op uw verzoek.
Beveiliging
Lien Doi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u vermoedt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met Roy Kraaijenoord op,
telefonisch op via 06 22990833
De verwerking van persoonsgegevens is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven
via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of telefonisch op (088) 180 52 50.

