
 

 

 

 

 

NEDERLAND      BRAZILIË 

 

 

 

   
Contactadres: St.Handreiking over Oceanen* Rijnzichtlaan 27 * 3981 BS Bunnik 

Telefoon: 030-6567743 * e-mail: info@handreikingoveroceanen.nl 

Website: www.handreikingoveroceanen.nl 

Voor donaties: NL11INGB 0002 4652 71 of NL44INGB 0675 8101 59 

t.n.v. Stichting Handreiking over Oceanen  

Fiscaal ANBI- nummer 816355526 

Privacy Verklaring 

Stichting Handreiking over Oceanen legt alleen die gegevens van relaties, zoals belangstellenden 

en donateurs vast, die nodig zijn voor de doelen van de stichting. De persoonsgegevens die 

worden bewaard, hebben als doel het aan relaties kunnen toesturen van informatie over het 

werk van de stichting, zoals de projecten waaraan het gedoneerde geld wordt besteed. Een 

tweede doel is het kunnen sturen van een bedankje. 

 

Van deze relaties worden uitsluitend de volgende persoonsgegevens bewaard:   

 aanhef, naam,  

 adres, postcode, woonplaats,  

 e-mailadres van mensen die hebben aangegeven de nieuwsberichten per e-mail te 

willen ontvangen. Alle correspondentie wordt bij voorkeur per e-mail verstuurd. 

 donateur J/N, 

 afmeldingsdatum, van ex-relaties die hebben aangegeven geen berichten meer te willen 

ontvangen of die zijn overleden  

 

Persoonsgegevens worden alleen in uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden 

gedeeld met verwerkers, zoals drukkers. Bij voorkeur printen wij namelijk adresetiketten zelf en 

versturen we de digitale en papieren nieuwsbrieven zelf.  

Mocht in uitzonderlijke gevallen het toch nodig zijn om deze activiteiten uit te besteden, dan zal 

dit bij een betrouwbare leverancier zijn die zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaat. 

 

U kunt zich te allen tijde afmelden als relatie. Dit kan via het contactformulier op onze website, 

via een e-mail aan info[apestaartje]handreikingoveroceanen.nl of via een persoonlijk bericht aan 

een van de bestuursleden. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan 

ons secretariaat via dezelfde kanalen. 

 

Stichting Handreiking over Oceanen zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel 

technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden. Gegevensuitwisseling 

met de website vindt versleuteld plaats. 
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