
 

 

 

 

Privacyreglement 
 

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Onze organisatie streeft ernaar om uw privacy zo goed 
mogelijk te waarborgen. Wij gaan daarbij vertrouwelijk om met de informatie die u ons aanlevert. Bij 
de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van 
privacy in acht. In dit privacyreglement informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens 
omgaan. 
 

Toepassingsgebied 
Dit privacyreglement is van toepassing op Stichting Active Health Foundation. 
 

Categorieën persoonsgegevens 
Als u betrokken bent bij een of meer van onze initiatieven en/of projecten, dan laat u bepaalde 
gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij gebruiken en bewaren uitsluitend 
persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat 
ze aan ons worden verstrekt om verwerkt te worden. 

Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen: 

 Naam 

 Adres 

 Woonplaats 

 Telefoonnummer  

 E-mailadres 

 Financiële gegevens 
 

Grondslag voor de gegevensverwerking 
Wij mogen alleen persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een zogenaamde 
juridische grondslag.  
 
Voor het verwerken van uw NAW en contactgegevens vragen wij u eerst om toestemming; deze 
grondslag vindt u in artikel 6 lid 1 sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
 
Uw financiële gegevens verwerken wij om de overeenkomst die tussen ons en u bestaat (zoals 
bijvoorbeeld als u donateur bent) uit te voeren; deze grondslag vindt u in artikel 6 lid 1 sub b AVG.  

 
Het kan ook voorkomen dat er bij marketing & communicatiedoeleinden sprake is van een 
gerechtvaardigd belang; dan is de wettelijke grondslag artikel 6 lid 1 sub f AVG.  

 
Zonder uw gegevens kunnen wij u niet informeren over onze organisatie of u bij een of meer van 
onze initiatieven en/of projecten betrekken. 

Bronnen 
Wij krijgen uw persoonsgegevens van uzelf en derden waarmee wij samenwerken. 



 

 

Doeleinden van de gegevensverwerking 
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende 
doeleinden: 

 Informatieverstrekking over onze activiteiten, 

 Boekhouding, 

 Uw donaties verwerken, en 

 Onze donaties aan u of anderen verwerken. 

 

Toegang tot persoonsgegevens  
Wij hanteren binnen onze organisatie de volgende uitgangspunten betreffende toegangsverlening 
tot persoonsgegevens:  

 Medewerkers hebben uitsluitend toegang tot persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is 

voor een goede uitoefening van hun taken. 

 Autorisaties ten behoeve van de informatiesystemen worden enkel toegekend aan de 

functionarissen in de functiegroepen waarvoor de toegang, uit hoofde van uitoefening van hun 

taken, noodzakelijk is.  

 Derden die door Active Health Foundation zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om 

werkzaamheden te verrichten, hebben toegang tot persoonsgegevens voor zover dit 

noodzakelijk is voor een goede uitoefening van hun taken en zijn contractueel tot 

geheimhouding verplicht. 

 Elektronische persoonsgegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegden geen toegang 

kunnen krijgen tot deze gegevens. 

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 
Persoonsgegevens worden slechts aan een derde verstrekt, voor zover zulks wordt vereist in 
gevolge een wettelijk voorschrift of geschiedt met toestemming van de geregistreerde of diens 
gevolmachtigde, danwel indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van 
het gerechtvaardigde belang van de derde, aan wie de gegevens worden verstrekt. 

 

Bewaartermijnen 
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de hierboven beschreven 
doelen, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.  
 
Als wij met u een overeenkomst hebben, dan bewaren wij uw gegevens zolang als bij wet 
voorgeschreven; normaal is dat 7 jaar. Als wij geen overeenkomst met u hebben, dan bewaren 
wij uw contactgegevens zolang als wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben en u 
daartegen geen bezwaar heeft gemaakt. 
 
In beginsel bewaren wij redelijkerwijs klachten niet langer dan 2 jaar na afronding van de klacht. 

 

Functionaris voor gegevensbescherming 
Wij hebben geen Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. Volgens artikel 37 van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Functionaris voor de 
Gegevensbescherming (FG) verplicht indien de organisatie: 



 

 Een overheidsinstantie of overheidsorgaan is (behalve in het geval van gerechten bij de 
uitoefening van hun rechterlijke taken), 

 Hoofdzakelijk is belast met verwerkingen die vanwege hun aard, hun omvang en/of hun 
doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen, 

 Hoofdzakelijk is belast met grootschalige verwerkingen van bijzondere categorieën van 
persoonsgegevens. 

Deze criteria zijn niet op ons van toepassing. 

 

Uw rechten 
Wanneer wij persoonsgegevens van u hebben, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. 
Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om 
uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. 
Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt uw 
verzoek bij ons per e-mail indienen via info@activehealthfoundation.org. Wij streven ernaar om 
binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren. 
 

Klacht indienen  
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens 
omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen. Hiervoor verwijzen wij u naar ons 
klachtenreglement op onze website. U heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in de dienen 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens 
vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-
gebruik-persoonsgegevens. 

 

Wijzigingen in dit privacyreglement 
Wij behouden ons het recht voor om dit privacyreglement aan te passen. Alle wijzigingen zullen via 
onze website bekend gemaakt worden. Wij raden u daarom aan om onze website regelmatig te 
raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet om op welke manier dan ook automatische beslissingen te 
nemen omtrent uw behandeling. Er is dus geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming zoals 
bedoeld in artikel 22 AVG. 
 

Onze contactgegevens 
De formele verwerkingsverantwoordelijke is: 
 
Stichting Active Health Foundation 
Folkert Elsingastraat 38 
3067 NW Rotterdam 

 
Voor al uw vragen en opmerkingen over privacy en bescherming van uw persoonsgegevens in onze 
organisatie kunt u ons telefonisch bereiken op +31-88-286000 of per e-mail via 
info@activehealthfoundation.org. 
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