Privacyverklaring - Stichting Wereldwijd Evangeliewerk
Inleiding
Om het recht op privacy te waarborgen gaat Stichting Wereldwijd Evangeliewerk (WEW) zorgvuldig en
vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige
wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen verwerkt. Deze privacyverklaring is van
toepassing op alle persoonsgegevens die WEW verwerkt.
‘Verwerken’ is een verzamelnaam voor alles wat WEW doet met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het verzamelen,
bewaren of bekijken van de gegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens die WEW kan verwerken, zijn de
(achter)naam, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres van de melder, van de benadeelde indien niet de
melder en van de persoon over wie de melding gaat.

Verwerken van persoonsgegevens door WEW
WEW ontvangt persoonsgegevens via door u gedane donaties en uit communicatie (e-mails, brieven etc.).
WEW verwerkt deze persoonsgegevens vanuit het gerechtvaardigde belang om zorg te dragen voor een goede
afhandeling van de relevante transacties, aanvragen voor financiële steun en overige communicatie.
WEW verzamelt niet méér persoonsgegevens dan relevant om haar functie uit te oefenen.

Waarvoor we uw gegevens gebruiken
WEW zal persoonsgegevens alleen verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor een goede en zorgvuldige
uitvoering van haar taak. Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

Grondslagen
WEW verwerkt persoonsgegevens:
• Voor de zorgvuldige afhandeling van de financiele administratie van de organisatie, waarbij inbegrepen de
noodzakelijke rapportages voor inkomstenbelasting, zowel voor de relevante individuen als voor WEW als
geheel.
•
•

Als dat noodzakelijk is voor de bescherming van vitale belangen van mensen
Als dat noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van WEW te behartigen

•

Als dat noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting

Hoe lang we je gegevens bewaren
Voor dossiers in verband met hulpvragen en meldingen geldt een bewaartermijn van 7 jaren, gerekend vanaf
het sluiten van het dossier. Wanneer WEW gegronde redenen heeft de bewaartermijn te verlengen, onder meer
met betrekking tot het naar behoren reageren op vragen vanuit belastingonderzoeken die zien op de historie,
wordt dit gemotiveerd in het dossier.

Bijzondere persoonsgegevens
De gegevens die de WEW verwerkt zijn met name bijzondere persoonsgegevens. Daarvan is WEW zich bewust.
Daarom zullen de gegevens uiterst zorgvuldig verwerkt worden.

Delen van uw gegevens
Dossiers in verband met meldingen en hulpvragen zijn alleen toegankelijk voor de personen die
toegang nodig hebben om op juiste de financiële administratie van WEW te voeren.
WEW deelt persoonsgegevens met derde partijen alleen wanneer een professionele adviseur van WEW, die
formeel door WEW is aangesteld om namens het WEW op te treden in verband met de verwerking van
persoonsgegevens in het kader van een behoorlijk bestuur of de controle/het onderzoek van de financiële
administratie en het gedrag van de organisatie, of als de betreffende daar expliciet toestemming voor geeft.
Wanneer het delen van persoonsgegevens met derde partijen voortvloeit uit een wettelijke verplichting, zoals in het
kader van een strafrechtelijke opsporing of vervolging, of wanneer dat noodzakelijk is om vitale belangen van
mensen te beschermen, kan WEW dit ook zonder toestemming doen.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen, overdragen en bezwaar en beperking t.a.v. verwerking
Je heb het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen, te laten
overdragen, om bezwaar te maken tegen de verwerking of om de verwerking te laten beperken. De AVG benoemt
de voorwaarden waaronder deze rechten van toepassing zijn.
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen, bezwaar tegen verwerking of beperking van de
verwerking kun je alleen schriftelijk indienen bij WEW. WEW zal bij een dergelijk verzoek altijd om legitimatie
vragen.
WEW zal zo spoedig mogelijk reageren, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek. In
bijzondere gevallen kan deze termijn eenmalig verlengd worden met twee maanden. In dat geval word je daarvan
op de hoogte gesteld.

Beveiliging persoonsgegevens
WEW zorgt voor passende beveiligingsmaatregelen van de persoonsgegevens. Dit moet voorkomen dat de
persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft.

Contactgegevens
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, als er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer
informatie wenst over de beveiliging van persoonsgegevens, neem dan contact op met WEW.
Als je vindt dat de privacywetgeving niet zorgvuldig is nageleefd, is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is een onafhankelijke organisatie die toeziet op een zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens en, indien nodig, in actie komt.

Wijziging privacyverklaring
WEW behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Via WEW of info@stichtingWEW.nl kun je altijd navragen wat de actuele versie van de privacyverklaring is.

