
Privacyverklaring Stichting Vrienden van de Matthew Henry 

De Stichting Vrienden van de Matthew Henry ontvangt persoonlijke gegevens van bijvoorbeeld 

donateurs die de Stichting met een gift steunen en voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Stichting 

onderschrijft uw recht op privacy en stelt alles in het werk om vertrouwelijk met uw gegevens om te 

gaan en uw privacy te garanderen. Dit privacyreglement is van toepassing op zowel alle pagina's die zijn 

ondergebracht op www.vriendenvandematthewhenry.nl, maar geldt niet voor pagina's van andere 

organisaties waarnaar links op de Stichting-site verwijzen en die mogelijk een ander privacy beleid 

voeren, als op andere systemen van de Stichting waar uw gegevens in verwerkt worden. 

PRIVACYVERKLARING VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN DE MATTHEW HENRY 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting Vrienden van de 

Matthew Henry (hierna: “de Stichting”) verwerkt van haar donateurs, geïnteresseerden en van 

organisaties die de Stichting steunen. 

Indien u persoonsgegevens aan de Stichting verstrekt voor bijvoorbeeld het ontvangen van de 

nieuwsbrieven of omdat u de Stichting een financiële bijdrage geeft door middel van een incasso, 

verwerkt de Stichting uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring. 

De Stichting adviseert u deze privacyverklaring goed door te lezen en een kopie te bewaren voor uw 

eigen administratie. 

1. Verantwoordelijke 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:  

Stichting Vrienden van de Matthew Henry 

Dreef 156 

2803 HE  Gouda 

KvK: 59368063 

E-mail: info@vriendenvandematthewhenry.nl 

 

2. Persoonsgegevens 

 

2.1 De Stichting verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

NAW-gegevens 

Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers 

Geslacht 

IBAN-nummers 

 

2.2 De Stichting verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende 

doeleinden: 

Uw naam en adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van de periodieke nieuwsbrief 

en informatie over de voortgang van het werk van de Stichting en activiteiten. 

 

Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, zoals uw donatie of gift af 

te wikkelen 

 

http://www.vriendenvandematthewhenry.nl/


De Stichting gebruikt uw naam en e-mailadres om u via een e-mailnieuwsbrief te informeren 

over de voortgang van het werk van de Stichting en activiteiten. 

Afmelding voor deze e-mailnieuwsbrieven is altijd mogelijk via de afmeldlink onderaan de 

mailing. 

 

2.3 De website van de Stichting maakt gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein tekstbestand 

dat op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u 

onze website bezoekt.  De Stichting gebruikt verschillende soorten cookies.  

 

2.4 Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen 

ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies van Google 

Ananlytics, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en 

ons helpen de site te optimaliseren. Om uw privacy te respecteren heeft de Stichting een 

bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Zo wordt laatste octet van het IP-adres 

gemaskeerd; deelt de Stichting geen gegevens met Google en maakt de Stichting geen gebruik 

van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies. Voorkeur-cookies 

helpen uw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal, of cookievoorkeuren) te onthouden. 

Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, 

Facebook, en Twitter vallen onder deze categorie.  

 

2.5 U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer opslaat. U kunt ook via de instellingen 

van uw browser cookies uit het verleden verwijderen (zie hiervoor de Help-informatie van uw 

browser). Wanneer u cookies blokkeert, is het mogelijk dat een deel van de website niet 

optimaal functioneert 

 

3. Bewaartermijnen 

De Stichting verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw 

donateurschap tot maximaal zeven jaar na afloop hiervan. Direct na afloop van de hiervoor 

genoemde bewaartermijn vernietigt de Stichting de persoonsgegevens, tenzij zij op grond van 

de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is bepaalde 

persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke 

persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven. 

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers 

 

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Stichting passende technische en 

organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd 

tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging 

of beschadiging. 

 

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Stichting gebruik van diensten van 

derden, zogenaamde bewerkers, zoals het administratiepakket waarin de administratie 

gevoerd wordt. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van 

de organisatie. Met de bewerkers heeft de Stichting een bewerkersovereenkomst gesloten 



waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming 

persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en deze 

privacyverklaring na te leven. Via de Stichting kan een lijst worden opgevraagd van onze 

bewerkers. 

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 

 

5.1 Via secretaris@vriendenvandematthewhenry.nl kunt u een verzoek indienen om uw 

persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Stichting zal uw 

verzoek onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst 

van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de 

Stichting uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten. 

 

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als 

bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen via 

secretaris@vriendenvandematthewhenry.nl. De Stichting zal het bezwaar onverwijld, in ieder 

geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens 

verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende 

persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de Stichting u hiervan op de 

hoogte brengen. 

 

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop de Stichting uw persoonsgegevens verwerkt of 

uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen via 

secretaris@vriendenvandematthewhenry.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u 

gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter. 

 

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht 

aan secretaris@vriendenvandematthewhenry.nl. 

 

6. Wijzigingen 

De privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via 

www.vriendenvandematthewhenry.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u regelmatig de 

privacyverklaring te bekijken. 

mailto:secretaris@vriendenvandematthewhenry.nl

