
 
 
 

 
Privacy Statement Kids in crisis Foundation 

 
Kids in crisis Foundation houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens en andere 
data aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van 
persoonsgegevens. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw 
persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons 
verwekt en niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van 
ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden. 

 
Toepasselijkheid 
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van: 

- door sponsors, donateurs, ambassadeurs, relaties, stagiairs en vrijwilligers 
verstrekte persoonlijke informatie; 

- data verkregen naar aanleiding van bezoek aan en gebruik van onze website; 
- data verkregen naar aanleiding van deelname aan door Kids in crisis Foundation 

georganiseerde evenementen of andere fondsenwervende (online) activiteiten. 
 
Verantwoordelijke in de zin van de wet 
Kids in crisis Foundation is in de zin van de wet de verantwoordelijke voor de verwerking 
van persoonsgegevens. Dit houdt in dat Kids in crisis Foundation de doeleinden en de 
middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving 
van de wettelijke vereisten. 

 
Verwerking en doeleinden van persoonsgegevens 
Kids in crisis Foundation houdt een sponsor- donateursadministratie bij, waarin ook 
persoonsgegevens van andere relaties, zoals bedrijven en ambassadeurs worden 
vastgelegd. Relaties zijn personen die zich aan de missie van Kids in crisis Foundation 
verbinden als kindsponsor, vertaler, ambassadeur, donateur, deelnemer aan een Kids in 
crisis Foundation-reis of een ander evenement of fondsenwervende (online) activiteit van 
Kids in crisis Foundation en/of die zich hebben opgegeven voor een e-mailnieuwsbrief. 

 
Kids in crisis Foundation is een hulpverlenings organisatie en roept haar relaties via 
acties en campagnes op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van de 
stichting. Het werk van Kids in crisis Foundation wordt gefinancierd door giften van 
sponsors en donateurs. 
Kids in crisis Foundation verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 

- om contact met u te kunnen opnemen; 
- om u gericht informatie te sturen over ons werk; 
- voor het aangaan en uitvoeren van (sponsor en/of donateurs) overeenkomsten. 

 
Kids in crisis Foundation verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, zoals 
NAW-gegevens, geslacht, bankrekeningnummer (IBAN), telefoonnummer en e-mailadres. 

 
Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt 
voor een van onze nieuwsbrieven, of acties en wanneer u zich aanmeldt als sponsor, 
donateur of als vrijwilliger. Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om 
uitvoering te geven aan de sponsor en/of donateur overeenkomst. Deze gegevens 
worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. 



Uw privacy rechten 
Volgens de vernieuwde AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft u 
rechten op het gebied van gegevensverwerking. 
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of 
deze laten wijzigen of verwijderen. Dit kan alleen als er geen sponsoring of 
betalingsverplichting aan u gegevens zijn gekoppeld en we niet verplicht zijn deze 
gegevens volgens de Belastingwet te bewaren. 
U kunt contact met ons opnemen op telefoonnummer +31(0) 629 0416 77, e-mail:  
info@kidsincrisisfoundation.nl om uw verzoek of vragen door te geven. Hier kunt u ook 
terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. 

 
Indien u een schriftelijk verzoek met betrekking tot privacy gerelateerde zaken wilt 
indienen, dan kunt u dat richten aan: 

 
Stichting Kids in crisis Foundation 
Ankerweg 11 
8042 EX Zwolle, Nederland 

 
Of via de mail: info@kidsincrisisfoundation.nl. 
U ontvangt dan zo snel mogelijk antwoord. 

 
Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een geldig 
legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat u, 
indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN en het document 
identificatienummer onleesbaar maakt. 

 
 
Het aan- en afmelden voor e-mail nieuwsbrieven 
Kids in crisis Foundation biedt nieuwsbrieven waarmee onze donateurs, sponsors, 
vrijwilligers of andere geïnteresseerden via e-mail geïnformeerd worden over de 
werkzaamheden van onze stichting. In de nieuwsbrieven kunnen oproepen gedaan 
worden voor gebed, financiële of praktische ondersteuning. Uw e-mailadres wordt alleen 
met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. 
Het abonneebestand van de nieuwsbrieven wordt niet aan derden verstrekt. 
Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment 
afmelden door contact op te nemen met Kids in crisis Foundation op telefoonnummer 
+31(0) 629 0416 77, e-mail: info@kidsincrisisfoundation.nl. 

 
 
Uitwisseling van persoonsgegevens 
Kids in crisis Foundation deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit 
Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig 
gebeurt. 

 
In opdracht van Kids in crisis Foundation kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering 
van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. 
Kids in crisis Foundation maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en 
zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden 
contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'. 

 
Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of 
verstrekt aan derden voor commercieel doeleinden. 
Kids in crisis Foundation kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar 
zelf toestemming voor heeft gegeven. 
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Communicatiemiddelen gebruikt door vrijwilligers en/of bestuursleden.  
Voor het uitoefenen van bepaalde taken binnen de Kids in crisis Foundation, kan de 
desbetreffende vrijwilliger/bestuurslid gebruikmaken van communicatiemiddelen waarop 
De Kids in crisis Foundation geen invloed heeft. Onder communicatiemiddelen worden 
verstaan: e-mails, WhatsApp/Messenger, direct messages zoals via Facebook en Twitter, 
telefoongesprekken etc. De vrijwilligers en bestuursleden  dienen zich te houden aan dit 
privacybeleid. Voorbeelden van communicatie via WhatsApp: een vrijwilligster die alle 
deelnemers van een evenement in een groepsapp toevoegt.  
 
Website van De Kids in crisis Foundation en andere websites  
Op de website van De Kids in crisis Foundation tref je een aantal links aan naar andere 
websites. De Kids in crisis Foundation draagt echter geen verantwoordelijkheid met 
betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens.  
 
Bewaartermijnen 
Kids in crisis Foundation bewaart u persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om 
de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn, maar ten minste zolang als 
de specifieke regelgeving vereist. 

 
Beveiliging 
Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd 
gebruik, past Kids in crisis Foundation passende beveiligingstechnologie toe. 
Daarnaast heeft Kids in crisis Foundation organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden. 
Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor 
medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de 
persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en 
daarmee verenigbare doeleinden. 

 
Vragen 
Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over 
ons Privacy Statement? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het  
contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar bovengenoemd adres. 

 

Contactgegevens 
Onze contactgegevens voor vragen/opmerkingen met betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens zijn: 

 
Stichting Kids in crisis Foundation 
Ankerweg 11 
8042 EX Zwolle, Nederland 
Telefoonnummer: +31(0) 629 0416 77, e-mailadres: info@kidsincrisisfoundation.nl 

 

Indien u een klacht wilt indienen kunt u dat in eerste instantie bij ons doen op de door u 
gewenste manier (telefonisch, per mail, per brief of per contactformulier). 
Wij proberen dan een zo goed mogelijke oplossing te bieden en onze verwerking waar 
nodig aan te passen. Indien u daarna van mening bent dat wij geen goede oplossing 
geboden hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen over het gebruik van uw 
gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 
 
Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 7 maart 2019 
Kids in crisis Foundation behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in 
het Privacy Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de 
laatste versie van dit Privacy Statement. 

https://www.kidsincrisisfoundation.nl/contact/
mailto:info@kidsincrisisfoundation.nl

	Privacy Statement Kids in crisis Foundation
	Toepasselijkheid
	Verantwoordelijke in de zin van de wet
	Verwerking en doeleinden van persoonsgegevens
	Uw privacy rechten
	Het aan- en afmelden voor e-mail nieuwsbrieven
	Uitwisseling van persoonsgegevens
	Communicatiemiddelen gebruikt door vrijwilligers en/of bestuursleden.
	Voor het uitoefenen van bepaalde taken binnen de Kids in crisis Foundation, kan de desbetreffende vrijwilliger/bestuurslid gebruikmaken van communicatiemiddelen waarop De Kids in crisis Foundation geen invloed heeft. Onder communicatiemiddelen worden ...
	Website van De Kids in crisis Foundation en andere websites
	Op de website van De Kids in crisis Foundation tref je een aantal links aan naar andere websites. De Kids in crisis Foundation draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens.
	Bewaartermijnen
	Beveiliging
	Vragen
	Contactgegevens
	Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 7 maart 2019

