
 

VERKLARING IN HET KADER VAN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 

Onze missie 

De missie van Stichting Gaandeweg is het mogelijk maken van een korte vakantie (in eigen en gehuurde 

huizen) voor gezinnen die geconfronteerd worden met kinderkanker. 

 

En onze visie 

De visie is gericht op het organisatorisch en financieel zo inrichten van de stichting dat continuïteit van 

de activiteiten van de stichting is gewaarborgd. De stichting beschikt niet over vaste subsidie bijdragen 

in welke vorm dan ook en werkt dan ook bijna geheel op basis van vrijwilligers De stichting organiseert 

en financiert de vakantieweekenden en -weken, volledig op eigen kracht. 

Verwerking van uw persoonsgegevens 

Met deze privacyverklaring willen wij u informeren hoe wij zorgvuldig omgaan met uw 

persoonsgegevens. Neemt u contact met ons op wanneer u vragen of opmerkingen heeft? Deze 

privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door Stichting Gaandeweg. 

Wie is verantwoordelijk? 

Stichting Gaandeweg is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en doet dit 

zorgvuldig. Dit betekent dat we vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan, maatregelen hebben 

genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en uw gegevens verwijderen wanneer we deze niet 

meer nodig hebben voor onze werkzaamheden. 

 Stichting Gaandeweg ontvangt persoonsgegevens van uw gezin, die u aan ons verstrekt via de 

aanvraag op onze website of e-mail.  

 Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens ontvangen in het kader van verschillende relaties 

(als particulier, namens een organisatie of bedrijf). 

 Wij ontvangen uw persoonsgegevens als particulier persoon wanneer u een gift doet of Vriend 

van Stichting Gaandeweg wordt. 

 Wij ontvangen uw persoonsgegevens als contactpersoon van een organisatie of bedrijf.  

In dat geval verwerkt Stichting Gaandeweg uw persoonsgegevens per (soort) relatie, voor de juiste 

dienstverlening en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Persoonsgegevens  

Stichting Gaandeweg kan de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken: 

 voorletters, voornaam en achternaam 

 geslacht 

 geboortedatum 

 adresgegevens  

 telefoonnummer 



 e-mailadres 

 bankrekening 

 foto’s 

Doeleinden  

Stichting Gaandeweg verwerkt persoonsgegevens voor goede, efficiënte en verbetering van 

dienstverlening die bijdraagt aan het kunnen verwezenlijken van onze missie. Daarbij gaat het om de 

volgende doeleinden: 

 informeren en toesturen van materiaal over onze activiteiten 

 werving van deelnemers voor onze activiteiten 

 afhandeling van aanvragen voor financiële bijdrage aan projecten of deelname aan campagnes 

 werving van (potentiële) donateurs 

Verder verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 het verrichten van administratieve handelingen: facturering, donaties en betalingen 

 vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen, nakomen van Recht van Verzet of het 

voeren van geschillen  

Stichting Gaandeweg verwerkt bepaalde persoonsgegevens gebaseerd op minimaal een van de 

volgende grondslagen: 

 toestemming van de betrokkene 

 uitvoeren van een overeenkomst 

 wettelijke verplichting 

 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens omdat Stichting Gaandeweg hier gerechtvaardigde belangen 

bij heeft. Deze zijn: 

 de bescherming van financiële belangen 

 het duurzaam en afgestemd betrekken van ons actieve netwerk bij het verwezenlijken van onze 

missie 

 verstrekking aan derden  

Verder delen wij de volgende persoonsgegevens met vakantieparken i.v.m. de reserveringen:  

 gezinsnaam  

 leeftijd van de kinderen 

 telefoonnummer  

Deze derden mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor de afgesproken doeleinden en binnen 

de voorwaarden van een onderlinge verwerkersovereenkomst. In alle gevallen zorgt Stichting 

Gaandeweg ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van 

privacy en beveiliging.  

Stichting Gaandeweg zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doelen. 

 



 

Bewaartermijn  

Stichting Gaandeweg zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de 

doeleinden die wij in deze privacyverklaring noemen. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard 

worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.  

Gegevens beveiliging 

Stichting Gaandeweg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Alle papieren gegevens worden opgeslagen in dossierkasten waar een slot op zit. Alle 

digitale gegevens zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord en worden met versleuteling naar 

de verwerker verzonden en opgevraagd. Computers en telefoons zijn met virus- en malwarebeveiliging 

uitgerust. Persoonsgegevens zijn alleen in te zien door het stichtingsbestuur en kantoormedewerkers 

van Stichting Gaandeweg. Het bestuur zal jaarlijks bekijken of de beveiliging van privacy voldoende is en 

wanneer nodig extra maatregelen treffen om de privacy te beschermen. Als u de indruk heeft dat uw 

gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op, 

info@gaandeweg.nl. 

Inzage of verwijdering van persoonsgegevens 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u 

het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 

maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Gaandeweg en heeft u het recht 

op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 

persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, 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 

bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gaandeweg.nl. 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.  

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring?  

Neem dan contact op met: info@gaandeweg.nl. 
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