Privacyverklaring Stichting Oude Hollandse Kerken
Persoonsgegevens die wij verwerken
De Stichting Oude Hollandse Kerken, gevestigd te Amsterdam, legt gegevens vast die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een eenmalige of periodieke gift zoals:
* Voorletters en achternaam
* Geslacht
* Bedrijfsnaam
* Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
* Telefoonnummer (mobiel of vast)
* E-mailadres
* Bankgegevens
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals drukkers voor
het afdrukken van adreslabels en/of etiketten en banken voor de verwerking van incassomachtigingen, en alleen die
gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn.
Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen, zoals nieuwsbrieven
over lopende projecten.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
De Stichting Oude Hollandse Kerken zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de
aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.
Afmeldingen en wijzigingen doorgeven
U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daartoe een email aan info@oudehollandsekerken.nl
Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat via info@oudehollandsekerken.nl
Hoe lang we gegevens bewaren
De Stichting Oude Hollandse Kerken zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Op de website OudeHollandseKerken.nl worden alleen technische en functionele cookies gebruikt. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@oudehollandsekerken.nl
Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacyverklaring kunt u contact met
ons opnemen via info@oudehollandsekerken.nl.
Deze Privacyverklaring is opgesteld d.d. 22 mei 2018

