
Privacyverklaring 
Gegevens
Stichting Bethlehem, verder te noemen: ‘de Stichting’.

De Stichting is statutair gevestigd te Lunteren en houdt kantoor te Opheusden aan de Burgemeester Lodderstraat 
41 (4043 KL). De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69852324.

Contactpersoon voor privacy-zaken is mevrouw I. Jonkers. 

De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op de website: www.stichtingbethlehem.nl  
In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met “ons”, “wij”, “we” of “onze”.

Website
Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovenstaande website bedoeld.

Cookies
Als u gebruikt maakt van de website dan worden standaard de volgende cookies gebruikt: verzamelen en analyseren 
van statistieken (Google Analytics). Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoe-
kers. Deze cookies worden uiterlijk 6 maanden bewaard. Wij verwerken hierbij geen volledige IP-adressen en er 
worden geen volledige IP-adressen of andere gegevens met Google gedeeld. 

Persoonsgegevens van onze donateurs
a.  Algemeen en doelen. 
De verwerking van persoonsgegevens van donateurs door ons gebeurt ten behoeve van een aantal doelen. 
 i. Het eerste doel is verwerking van persoonsgegevens teneinde de donaties te kunnen ontvangen.  
  We doen dit ter uitvoering van de door de donateurs opgegeven donaties.
 ii. Het tweede doel is dat we persoonsgegevens van onze donateurs verwerken voor het verzenden  
  van (nieuws)berichten. We doen dit op grond van gerechtvaardigd belang.
 iii. Het derde doel is de verwerking van persoonsgegevens van personen die ons een e-mail sturen.  
  We gebruiken deze persoonsgegevens alleen om contact op te nemen en contact te houden met de  
  betreffende personen. We doen dit op grond van gerechtvaardigde belangen.

b.  Welke persoonsgegevens?  
De (persoons)gegevens die we verwerken van onze donateurs zijn:
 • naam, adres, postcode, woonplaats,
 • telefoonnummer, mailadres,
 • geldbedrag(en),
 • bankrekeningnummer

 PRIVACYVERKLARING STICHTING BETHLEHEM  2021

BLAD 1 VAN 3



  PRIVACYVERKLARING STICHTING BETHLEHEM

Als het gaat om betalingen van donateurs die niet via de website verlopen, maar die rechtstreeks storten op ons 
bankrekeningnummer gaat het uitsluitend om de persoonsgegevens die zichtbaar zijn in de bankmutatie zoals dat 
voor ons via de bankinstelling zichtbaar is.

c.   Verstrekking aan derden. 
 - Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden.
 - Betalingen die via onze website verlopen, vinden plaats via Mollie Payments. 

d.   Hosting en dienstverleners.  
  Persoonsgegevens worden door ons in diverse softwareapplicaties opgeslagen.

e.   Termijnen. Wij bewaren persoonsgegevens van donateurs gedurende de volgende periodes:
 - Gegevens van donateurs die eenmalige doneren en die hebben aangegeven dat ze geen nieuws  
  brieven wensen te ontvangen, worden feitelijk in het geheel niet bewaard. Dat wil zeggen dat deze  
  persoonsgegevens buiten de bankmutatie om niet worden verwerkt. Bankmutaties worden  
  zeven jaar bewaard.
 - Gegevens van donateurs die periodiek doneren bewaren we niet langer dan twee jaar na hun  
  laatste donatie, tenzij deze donateurs nieuwsbrieven wensen te ontvangen. In dat laatste geval   
  verwerken wij persoonsgegevens totdat de donateur aangeeft geen nieuwsbrieven meer te  
  willen ontvangen. 
 - Onder het kopje ‘Cookies’ staat ook een bewaartermijn genoemd.
 - Gegevens die we ontvangen via het contactformulier op onze website worden binnen twee  
  maanden verwijderd, tenzij de inzender van deze gegevens heeft aangegeven op enigerlei wijze   
  betrokken te willen blijven bij het werk van onze Stichting.

f.   Van wie krijgen wij persoonsgegevens van donateurs. 
  Wij krijgen persoonsgegevens alleen van onze donateurs, al dan niet via de bankmutaties.

Beveiliging van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij heb-
ben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodiek de mate van beveili-
ging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij. Binnen onze Stichting werken we met rechtengroepen. Dat wil 
zeggen dat werknemers of bestuursleden alleen toegang hebben tot data als dat nodig is voor de uitoefening van 
hun taak of positie.
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Rechten van betrokkene
De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de  
Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.
 - Betrokken kan ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt.
 - Het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren.
 - Het recht om wissing van persoonsgegevens te vragen. 
 - Het recht op beperking van de verwerking.
 - Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 - Het recht om bezwaar te maken. 

Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene  
Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

Klacht
Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen  
bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

Datalekken
Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke  
vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met  
persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. 

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten  
en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens  
onverwijld mee. 

Versie van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 juni 2021. 
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