
PRIVACY VERKLARING STICHTING LEWEZA (mei 2018) 
 
Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Stichting Leweza van groot belang. Persoonlijke 
gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en 
regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming 
persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 
 
Welke gegevens hebben we van je: 
 
E-mailadres:  
Als je ons een e-mail hebt gestuurd of je hebt ons via onze website een bericht gestuurd dan kom je 
automatisch in het mailadressenbestand. Je mailadres staat ook bij je eventueel bekende adres in ons 
adressenbestand.                                                                                                        
 
Naam en adres:  
Mochten we schriftelijke correspondentie hebben gehad met je dan kom je in ons adressenbestand 
terecht. Het kan ook dat middels een bankoverschrijving je adres bij ons bekend is.                                    
 
Telefoonnummers:  
Als we telefonisch contact met je hebben gehad dan staat je telefoonnummer bij je eventueel bekende 
adres vermeld.                                                                                          
 
Bankgegevens:  
Doordat je ons middels een bankoverschrijving een bedrag hebt over gemaakt is je naam en 
bankrekeningnummer bij ons bekend, ook voor betalingen door Stichting Leweza zijn banknummers van 
relaties bekend. Deze staan ook in het bestand van de TRIODOS-bank waarmee wij 
bankoverschrijvingen doen. 
 
Verder kan het zijn dat we met je toestemming via de nieuwsbrief schriftelijk of mondeling alle of enkele 
van bovenstaande gegevens opgenomen hebben in ons bestand. 
 
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens 
Stichting Leweza is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat 
Stichting Leweza de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij 
verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten. 
 
Doelen van de verwerking van persoonsgegevens 
Als je onze website bezoekt en vervolgens informatie aanvraagt via onze website en/of je bij ons 
aanmeldt voor de nieuwsbrief, een donatie doet of per e-mail contact met ons opneemt, dan registreren 
wij persoonsgegevens van jou. 
Stichting Leweza verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Stichting Leweza verwerkt 
alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. 
De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Leweza: 

• om contact met je te kunnen opnemen; 
• om je nieuwsbrieven, sponsorbrieven te sturen; 
• voor het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten; 
• het kunnen deelnemen aan betalingsverkeer. 

Hiermee proberen we je actief betrokken te houden bij Stichting Leweza en je te informeren over onze 
activiteiten. 
 
Wil je geen e-mail meer ontvangen van Stichting Leweza, dan kun je een e-mail sturen naar 
info@leweza.nl.  
Afmelding voor de nieuwsbrief kan door je af te melden middels de link onderaan de nieuwsbrief. 
 



Van personen en organisaties waarmee wij samenwerken worden persoonsgegevens uitsluitend 
verwerkt in het kader van de geboden of verkregen ondersteuning en om onderling contact te kunnen 
houden. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. 
 
Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens 
Volgens de wetgeving mag Stichting Leweza alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van 
de wettelijke grondslagen geldt. Stichting Leweza hanteert de volgende rechtsgronden voor de 
verwerking van persoonsgegevens: 

• In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst 
• Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en 

verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving) 
• In verband met de gerechtvaardigde belangen van Stichting Leweza, waarbij Stichting Leweza 

erop let dat de impact op je privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere 
persoonsgegevens verwerkt in verband met:  
- Het beheer van vrienden-/donateursgegevens of ondersteuning daarvan. 
- Het verzorgen en verbeteren van de website, waarbij Stichting Leweza door het bezoek aan 

onze website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om inzicht te krijgen in de frequentie van bezoek 
van pagina’s     

- Puur statistische informatie, die niet persoonsgebonden wordt verwerkt. 
- Het verzorgen en verbeteren van de mailing, waarbij Stichting Leweza door het openen van 

de mailing en/of eventueel bezoek aan onze website je (klik-)gedrag kan vaststellen om zo op 
basis daarvan algemene informatie en statistieken te verkrijgen, waarmee we beter en 
gerichter informatie kunnen verstrekken. 

 
Website: www.leweza.nl 
Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn 
geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van je 
gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de Privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die 
je bezoekt. 
 
Beveiliging van persoonsgegevens 
Stichting Leweza heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 
 
Uitwisseling van persoonsgegevens 

1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Stichting Leweza. 
Bestuursleden hebben toegang tot de persoonsgegevens en door het bestuur aangestelde 
functionarissen/vrijwilligers. Deze voeren in opdracht van het bestuur bepaalde acties/activiteiten 
t.b.v. de stichting uit en onthouden zich van het doorgeven van de verkregen persoonsgegevens. 

2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Stichting Leweza. 
Binnen wat de wet voorschrijft worden je gegevens niet gedeeld met derden zonder voorafgaande 
toestemming.  

3. Geen commercieel gebruik. 
Stichting Leweza zal je persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins 
commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze 
privacyverklaring of tenzij met je voorafgaande toestemming. 

 
 
Bewaren van persoonsgegevens 
Stichting Leweza bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van 
de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving 
vereist. 
 
Foto’s  

• Bij plaatsing van foto’s op de website, nieuwsbrief of media kan bezwaar tegen plaatsing gemaakt 
worden. Het materiaal wordt dan onmiddellijk verwijderd. 



• Bij foto’s in drukwerk kan bezwaar gemaakt worden. Deze foto zal dan in het vervolg niet meer 
worden gebruikt voor drukwerk. 

• Bij het plaatsen van foto’s in nieuwsbrief of website wordt een zorgvuldige afweging gemaakt 
Eventueel wordt vooraf toestemming aan gefotografeerde gevraagd (mondeling of schriftelijk) 
voor publicatie. 

 
Je privacyrechten 
Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van je 
persoonsgegevens te vragen en daarnaast kun je vragen om overdracht van je gegevens. Tenslotte kun 
je bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. 
Indien de verwerking van je gegevens berust op toestemming, dan kunt je deze te allen tijde intrekken. 
 
Je kunt schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan: 

Stichting Leweza 
Huygenslaan 21 
3931VG Woudenberg 
Of stuur een email naar: info@leweza.nl 

 
Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. 
Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit 
persoonsgegevens. 
 
Wil je meer weten over de Wet bescherming persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl. 
 
Wijzigingen 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Check daarom 
regelmatig de Privacyverklaring voor een update van ons privacy beleid. 
 
Vragen 
Als je nog vragen hebt over ons privacy beleid, neem dan contact op via info@leweza.nl.nl. 
 
 
 
 
Versie: 
Privacy verklaring 1.0, vastgesteld door Bestuur Leweza op 16 mei 2018 


