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Privacybeleid 

Doel van de persoonsgegevens: Stichting Unu Pikin bewaart persoonsgegevens 

van donateurs, ondersteuners, (oud-)vrijwilligers en (oud-)stagiairs en andere 
mensen die interesse hebben getoond voor de projecten van de stichting, met het 
doel hen door middel van een (nieuws-)brief te kunnen informeren over deze 
projecten. Toegang tot deze gegevens hebben het bestuur, de direkteur en de 
administratief medewerker. 

Bestanden: De persoonsgegevens (naam, adres, welke connectie met de 
stichting, wanneer deze connectie begon, welk jaar/jaren gedoneerd, vermelding 
grotere bedragen, welke nieuwsbrieven gestuurd en wanneer afgemeld) zijn 
opgenomen in een document. We bewaren geen bijzondere persoonsgegevens.  

ICT: De ICT systemen (zoals pc, laptop, tablet) waar we bestanden met 
persoonsgegevens bewaren en waarmee we e-mailen, zijn afdoende beveiligd 
tegen hacken, virussen, malware.  
Onze website maakt geen gebruik van cookies en legt geen gegevens van 
bezoekers vast. Wanneer je via een link doorklikt naar een andere website, kun je 
mogelijk wel te maken krijgen met cookies. 

 

Toestemming: We vragen altijd toestemming aan betrokkenen om persoons-

gegevens vast te leggen. We vragen altijd toestemming aan betrokkenen om deze 
personen te mogen fotograferen en de foto’s te gebruiken voor communicatie-
doeleinden (zoals publicatie op de website, sociale media, voor gebruik in de 
nieuwsbrief etc). 

Eigen persoonsgegevens: Personen kunnen met betrekking tot hun eigen 

persoonsgegevens aanspraak maken op de volgende rechten: inzagerecht; 
correctierecht(rectificatie en aanvulling); recht op vergetelheid; recht op beperking 
van verwerking; recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit.  
Zij kunnen dit telefonisch, schriftelijk of via de mail kenbaar maken. 

Verantwoordelijk: Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van de 
persoonsgegevens. Wanneer er sprake is van een datalek of ander misbruik van 
de gegevens, worden alle betrokkenen hiervan door het bestuur op de hoogte 
gebracht. 

Privacybeleid: We hebben dit privacyprotocol zo duidelijk mogelijk, maar ook zo 
kort mogelijk proberen te maken. Wanneer er vragen zijn over het beleid of over 
het gebruik van de persoonsgegevens, kan natuurlijk contact met ons worden 
opgenomen. 
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