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Privacyverklaring
S/ch/ng AA & PNH Contactgroep, geves,gd aan Roerstraat 15-2, 1078 LH, Amsterdam, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.aaenpnh.nl
info@aaenpnh.nl
Roerstraat 15-2
1078 LH, Amsterdam
(085) 2100 651
S,ch,ng AA&PNH Contactgroep legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige
gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een eenmalige
giP.
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan par,jen die diensten voor onze s,ch,ng uitvoeren, zoals drukkers
voor het afdrukken van facturen, nieuwsbrieven, e,keSen, om goederen en informa,e bij u af te leveren en
banken voor de verwerking van de incassomach,gingen, en alleen die gegevens die voor de betreﬀende
verwerking noodzakelijk zijn.
Alle aan ons toevertrouwde informa,e wordt door ons en door leveranciers vertrouwelijk behandeld.
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informa,e te sturen die onze s,ch,ng betreﬀen zoals
nieuwsbrieven voor het up-to-date blijven van de laatste ontwikkelingen, actuele pa,ënten informa,e,
contactdagen en andere evenementen.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?
Viktor van Dam, Secretaris/Func,onaris Gegevensbescherming van de S,ch,ng AA&PNH Contactgroep te
bereiken via: secretaris@aaenpnh.nl of telefonisch: (085) 2100 651

Persoonsgegevens die wij verwerken
S,ch,ng AA&PNH verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je
deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Aanmelddatum
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Naam partner
- geboortedatum
- Aandoening (ziektebeeld)
- Toegezegd bedrijf donateur
- Betaalwijze
- Bankrekeningnummer
- Bedankbrief: J/N
- Afmeldingsdatum
- Overige opmerkingen bij het inschrijﬀormulier
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Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
S,ch,ng AA&PNH Contactgroep verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om goederen en diensten bij je af leveren
- Het ahandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om informa,e of voorlich,ng te geven aan pa,ënten
en hun familie of door u gestelde vragen te beantwoorden
- S,ch,ng AA&PNH Contactgroep analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Verkrijgen van een zorgvuldige administra,e waaronder het donateurschap
- Om u te informeren over onze bijeenkomsten en ac,viteiten middels nieuwsbrieven of om u
anderszins te informeren of te bevragen over onderwerpen die de S,ch,ng AA&PNH Contactgroep
betreﬀen

Delen van persoonsgegevens met derden
S,ch,ng AA&PNH Contactgroep verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een weSelijke
verplich,ng. Met bedrijven/personen die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw
gegevens. S,ch,ng AA&PNH Contactgroep blijP verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
S,ch,ng AA&PNH Contactgroep gebruikt func,onele, analy,sche en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer,
tablet of smartphone.
S,ch,ng AA&PNH Contactgroep gebruikt cookies met een puur technische func,onaliteit. Deze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze
cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen op,maliseren. Daarnaast
plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte informa,e en steun kunnen
aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en
hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informa,e die
eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelich,ng: hSps://
veiliginterneSen.nl/themes/situa,e/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld de social media en Google.
Hieronder een overzicht:
Google Analy,cs hSp://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
Facebook hSps://www.facebook.com/about/privacy/
TwiSer hSps://help.twiSer.com/nl/rules-and-policies/update-privacy-policy
Vimeo hSps://vimeo.com/privacy

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt zich ten allen ,jde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan secretaris@aaenpnh.nl.
Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat. S,ch,ng AA&PNH
Contactgroep zorgt voor een goede en passende beveiliging van de aan haar vertrouwde persoonsbestanden.
S,ch,ng AA&PNH Contactgroep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de na,onale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
hSps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/,p-ons

Hoelang we gegevens bewaren
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S,ch,ng AA&PNH Contactgroep bewaart uw persoonsgegevens zo lang als deze nodig zijn om de doelen te
realiseren waarvoor we uw gegevens hebben verzameld of om te voldoen aan de weSelijke bewaarplicht.

Beleid rondom beveiliging
S,ch,ng AA&PNH Contactgroep neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@aaenpnh.nl.
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