Privacyverklaring Stichting Kasisi
Contactgegevens
Stichting Kasisi is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Stichting Kasisi
P.Terpstra
De Gaarde 8
8121 BV Olst
A.Stoop is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Kasisi.
Hij is te bereiken via penningmeester@kasisi.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Kasisi verwerkt uw persoonsgegevens omdat u donateur bent van Kasisi en/of
geïnformeerd wilt worden over het wel en wee van het kindertehuis Kasisi in Lusaka (Zambia) nadat
u deze zelf aan ons verstrekt heeft.
Welke persoonsgegevens slaan wij op
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Lid van de Loterij Zambia reis (indien van toepassing)
- Speciale dag op Kasisiskalender en motto (indien van toepassing)
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Kasisi verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Informatie verstrekken aan u per email of post
- Het incasseren van donatiebedragen
- Voor de administratie gebruiken wij Exact Software. Deze software genereert ook de incasso
bestanden voor de bank.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang ze nodig zijn om u te informeren over Kasisi. Mocht u
geen informatie meer willen ontvangen of willen stoppen met het donorschap dan kunt u zich
afmelden op info@kasisi.nl
Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Kasisi verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Mocht dit ooit nodig zijn dan vragen
wij eerst uw goedkeuring.
Cookies, of vergelijkbare technieken
Stichting Kasisi gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen. U kunt een verzoek tot inzage van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@kasisi.nl. We handelen daarna overeenkomstig uw wens.
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.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Kasisi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan.
De gegevens staan lokaal op de computer van de penningmeester. Deze is beveiligd met software
welke indringers tegenhoudt en is voorzien van een wachtwoord.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via info@kasisi.nl
Klachtenafhandeling
Stichting Kasisi wijst er op 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

