Privacyverklaring Stichting Rondom Baba
In dit document is vastgelegd hoe Stichting Rondom Baba omgaat met de aan haar
toevertrouwde persoonsgegevens, met welke instanties de gegevens worden gedeeld en
waarom en hoe hiervoor de toestemming van de betrokkenen is geregeld. Ook is de
privacyverklaring van de stichting in dit dossier opgenomen, en staat beschreven hoe de
privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van allen die met de Stichting van doen
hebben.
Stichting Rondom Baba, gevestigd aan Jacob Mosselstraat 13, 2595 RD te Den Haag, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Stichting Rondom Baba hanteert de volgende systemen voor de vastlegging van
persoonsgegevens:
Donateur administratie
Stichting Rondom Baba verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft omdat u donateur, schenker bent
of een fonds dat ons steunt c.q. gesteund heeft.
De gegevens:











Aanmelddatum
Voornaam
Voorletters
Voorvoegsel
Naam
Emailadres voor het versturen van Nieuwsbrieven en correspondentie zoals bedankjes
en belastingbrieven
Telefoonnummer voor het versturen van foto’s via whats app naar aanleiding van acties
wanneer u deze heeft verstrekt
Rekeningnummer voor het geval u donateur bent voor incasso’s
Betaalwijze: incassomachtiging
Betaalperiode: 1 maal per maand voor het bedrag dat u heeft aangegeven

Donateurs die een incassomachtiging hebben afgegeven worden per opgegeven
betaalperiode geïncasseerd. Daartoe worden hun naam, voorletters en banknummer
ingebracht in het systeem van de bank. Voordat er geïncasseerd wordt, bekijken wij of er
geen afmeldingen zijn geweest. Indien de donateur zich heeft afgemeld, wordt dit per direct
verwerkt in het incassosysteem van de bank.
Afmeldingsdatum: per email naar info@rondombaba.nl
De secretaris van Stichting Rondom Baba is de Functionaris Gegevensbescherming van
Stichting Rondom Baba en is te bereiken via secretaris@rondombaba.nl
Stichting rondom Baba legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en
overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap, voor
schenkers, fondsen en bedrijven en/of belangstellenden Wij verstrekken uw gegevens
uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals de bank voor de
verwerking van incassomachtigingen, en alleen die gegevens die voor de betreffende
verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons
vertrouwelijk behandeld.
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting
betreffen zoals nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
U kunt zich te allen tijden afmelden als donateur en/of belangstellende. Stuur daarvoor een

mail aan info@rondombaba.nl. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u
doorgeven aan ons secretariaat.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze tostemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 is. 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. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@rondombaba.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Rondom Baba verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Verzenden van onze BaBaBlog
 Verzoeken voor een bijdrage bij speciale acties
 Eens per jaar het versturen van ‘belastingbrieven’.
 Eens per jaar het versturen van de “Nieuwsbrief”
 Fondswerving
Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Rondom Baba neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Rondom Baba) tussen zit.
De adreslijst wordt gebruikt voor het versturen van nieuws. Verder maken wij voor het
adressenbestand gebruik van het programma Perfectview.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Rondom Baba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Naam, adres en emailgegevens en rekeningnummers gedurende de periode totdat persoon
te kennen geeft geen prijs meer te stellen op het toesturen van mail of anderzijds contact op
te nemen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Rondom Baba verstrekt informatie uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Namen van donateurs worden niet vermeld, tenzij op uitdrukkelijk verzoek, in onze
publicaties.
Cookies of, bedrijfsgegevens vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Stichting Rondom Baba gebruikt geen cookies of andere vergelijkbare technieken
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Stichting Rondom Baba en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent
dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in
een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rondombaba.nl Om er zeker van te
zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Rondom Baba wil u er
tevens op wijzen 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
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Rondom Baba 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 de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via
info@rondombaba.nl.

