Privacy verklaring DARA Europe
DARA Europe is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
DARA Europe gebruikt (verwerkt) persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar u
te herleiden zijn. In deze privacyverklaring informeren wij u waarvoor uw persoonsgegevens
verwerkt worden, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en krijgt u overige informatie die voor u
van belang kan zijn in dit verband.
Algemeen
DARA Europe vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van donateurs,
sponsoren, vrijwilligers en andere contacten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden
behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de manier waarop deze gegevens door ons
worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen
houden aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) stelt. U kunt uw
persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.
Persoonsgegevens die wij verwerken
DARA Europe gebruikt uw persoonsgegevens om diverse diensten en taken goed te kunnen
uitvoeren. We verwerken niet meer gegevens dan absoluut noodzakelijk is en gaan er strikt
vertrouwelijk mee om. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam.
- Adresgegevens.
- Telefoonnummer.
- E-mailadres.
- IBAN Bankrekeningnummer.
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in het contact tussen u en DARA Europe
Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?
DARA Europe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 het verzenden van onze nieuwsbrief;
 het verwerken en beheren van uw donatie of uw sponsorgelden;
 het afhandelen van uw betaling (donatie/sponsoring van speciale projecten of
betaling in verband met een aankoop in de webshop);
 het afleveren van uw aankopen in de webshop;
 om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen
voeren;
 als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben in
verband met financiële/fiscale verplichtingen.

Op welke gronden van de wet worden uw persoonsgegevens verwerkt?
DARA Europe verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende gronden die de Avg noemt:
1. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang
van DARA Europe of een derde aan wie de gegevens worden verstrekt. Dat wil zeggen dat de
verwerking noodzakelijk is in verband met onze activiteiten om onze doelen te
verwezenlijken, waarbij we altijd de afweging maken tussen ons belang en uw privacybelang.
2. U hebt voor de verwerking uw ondubbelzinnige toestemming verleend. Wij verwerken uw
gegevens alleen voor die activiteiten/doelen waarvoor u toestemming hebt verleend.

Kinderen tot 16 jaar hebben de uitdrukkelijke toestemming nodig van de persoon die de
ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.
3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
4. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Sommige gegevens worden bewaard
omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden de
gegevens maximaal zeven jaar bewaard. Ons streven is om persoonsgegevens te vernietigen zodra
we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Dat kan door ze te anonimiseren of
te verwijderen.
Delen wij uw gegevens ook met anderen
DARA Europe gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor haar eigen activiteiten om haar doelen
te verwezenlijken. Daarvoor kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met diensten waarvan
we gebruik maken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit doen wij alleen na
toestemming van u.
Met eventuele bedrijven/diensten die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens. DARA Europe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
DARA Europe verkoopt uw gegevens niet aan derden.
Cookies die wij gebruiken
DARA Europe gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Hoe kunt u gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het laatste is
echter slechts mogelijk voor zover de wettelijke verplichtingen dat toelaten; denk bijvoorbeeld aan
wettelijke bewaartermijnen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door DARA Europe en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Het
laatste betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar ondervermeld (email)adres. 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.
DARA Europe wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid hebt 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.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DARA Europe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met jose.huizenga@dara-europe.org
Overige bepalingen
Geheimhouding

Alle medewerkers (bestuur en vrijwilligers) die toegang hebben tot persoonsgegevens hebben
geheimhoudingsplicht tenzij wettelijke voorschriften anders bepalen.
Datalekken
Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. DARA Europe doet er alles aan
om een datalek te voorkomen. Mocht er onverhoopt toch een datalek ontstaan dan zal DARA Europe
onmiddellijk, in ieder geval binnen 48 uur nadat het lek is ontdekt, contact opnemen met de
Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij diegenen waarvan de persoonsgegevens zijn
gelekt.
Wijzigingen privacy beleid
DARA Europe behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.
Contactgegevens:
DARA Europe http://www.dara-europe.org/www.dara-europe.nl
Email: dara.europe@gmail.com
Contactpersoon privacy: José Huizenga, jose.huizenga@dara-europe.org
Adres Lagewijk ZZ 3, 7895 TZ, Roswinkel
Telefoonnr. 0591-202669 (+31 611241865)
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