Privacyverklaring
Inleiding
Stichting Anne-Bo neemt de bescherming van persoonsgegevens van de studenten, hun
familie, de coaches, haar donateurs en de bezoekers van haar website
(https://www.stichtinganne-bo.nl/; de "Website") bijzonder serieus. Wij respecteren uw
privacy en hanteren een streng beleid op het gebied van informatiebeveiliging. Waar in deze
Privacyverklaring wordt gesproken van "wij", "ons" of "onze" dan wordt daarmee Stichting
Anne-Bo bedoeld.
Wij hebben deze Privacyverklaring opgesteld met het doel om u op begrijpelijke wijze uit te
leggen welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, waarom wij deze persoonsgegevens
verzamelen en wat wij met deze persoonsgegevens doen.
Wij raden u aan om deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Indien u naar aanleiding
hiervan vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via de
contactgegevens zoals in deze Privacyverklaring of op onze Website zijn vermeld.
Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij kunnen uw persoonsgegevens op een aantal manieren verzamelen:
1. doordat u (eenmalig of regelmatig) een donatie geeft aan Stichting Anne-Bo waarbij u
uw naam en e-mailadres doorgeeft om de betaling door te voeren.
2. doordat u persoonsgegevens aan ons verstrekt in het kader van een aanmelding als
kandidaat, of als familie van de kandidaat, voor de ontvangst van ondersteuning bij de
studiekosten;
3. doordat u persoonsgegevens aan ons verstrekt in het kader van een aanmelding als
coach ter ondersteuning van de meisjes die worden gesteund door Stichting Anne-Bo;
4. doordat u persoonsgegevens aan ons verstrekt vrijwilliger voor Stichting Anne-Bo
(bijvoorbeeld als bestuurslid of lid van het Comité van aanbeveling); of
5. als u contact met ons opneemt en daarbij uw persoonsgegeven verstrekt.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen:
• uw voornaam en achternaam, of u een man of vrouw bent (zodat wij u juist aanspreken)
en uw leeftijd (om te controleren of u voor de studiebeurs in aanmerking komt);
• uw contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer, woonadres;
• financiële gegevens van ouders/voogd van kandidaat om te beoordelen of de kandidaat
in aanmerking komt voor de studiebeurs);
• andere informatie die u vrijwillig met ons deelt.
Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door ons voor de volgende doeleinden gebruikt:
• om u informatie en aanbiedingen te verstrekken met betrekking tot onze stichting en de
diensten;
• om uw eventuele deelname aan het ondersteuningsprograma van Stichting Anne-Bo te
te administreren of om uw donatie te verwerken;
• om met u samen te werken als u ons wilt helpen om onze stichting te promoten;

•
•
•
•
•

om onze verplichtingen en rechten te kunnen uitoefenen onder eventuele
overeenkomsten die wij met u aangaan;
om onze interne processen te verbeteren;
om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het delen van gegevens met
toezichthouders;
om het gebruik van onze Website op u af te stemmen en te verbeteren;
ten behoeve van eventuele juridische vorderingen die wij instellen of die tegen ons
worden ingesteld.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Voor de bovengenoemde doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens delen:
• met onze medewerkers en vrijwilligers (maar alleen voorzover noodzakelijk); en
• met overheidsinstanties, gerechtelijke instanties en toezichthoudende autoriteiten.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet naar landen buiten Nederland doorgeven.
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het realiseren van de doeleinden
zoals vermeld in deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren wij persoonsgegevens van
personen die ons benaderen via ons contact- of aanmeldformulier voor de periode die nodig is
voor de volledige beantwoording en afhandeling van het betreffende verzoek en niet langer dan
een periode van twee jaar nadat voor het laatst contact met u is geweest.
Deze bewaarperiodes kunnen langer zijn indien dit nodig is om te voldoen aan wettelijke
verplichtingen, om te kunnen dienen als bewijs in eventuele juridische procedures of voor
zover noodzakelijk in verband met de levering van onze diensten. Wij zijn bijvoorbeeld
verplicht om de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een eventuele overeenkomst
die wij met u zijn aangegaan minimaal 7 jaar te bewaren.
Welke beveiligingsmaatregelen treffen wij?
Wij hechten veel belang aan de beveiliging van uw persoonsgegevens en nemen meerdere
maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit fysieke,
elektronische en procedurele maatregelen.
Welke rechten heeft u?
U kunt gebruik maken van uw recht tot inzage in uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u een
schriftelijk verzoek bij ons indienen. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden
bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de onjuiste gegevens te wijzigen of te laten
verwijderen.
Indien u uw persoonsgegevens, zoals die bij ons zijn geregistreerd, wilt overdragen aan een
andere dienstverlener dan kan dit in bepaalde gevallen. U kunt ons schriftelijk verzoeken om
deze gegevens aan u of rechtstreeks aan een andere dienstverlener te sturen.
Indien u bezwaar heeft tegen ons verdere gebruik van uw persoonsgegevens of bepaalde
persoonsgegevens wilt laten verwijderen uit onze bestanden, dan kunt u ons hiervan op de
hoogte stellen. Zie hieronder voor onze contactgegevens.

U kunt uiteraard uw klachten altijd aan ons voorleggen. Mocht u niet tevreden zijn over de
wijze waarop wij deze behandelen, dan kunt u de klacht voorleggen aan de betreffende
toezichthouder. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van
de
Autoriteit
Persoonsgegevens
zijn
te
vinden
op
de
website:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Hoe neemt u contact met ons op?
U kunt schriftelijk contact met ons opnemen op het volgende adres:
Stichting Anne-Bo
Gedempte Raamgracht 51 -53
2011 WG Haarlem
06-51054104
Via e-mail kunt u contact met ons opnemen door een bericht te sturen naar:
Bestuur@stichtinganne-bo.nl.
Websites van derden
Onze Website kan links bevatten naar andere, externe sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor
de inhoud en werking van deze externe websites of voor het privacy beleid van deze sites.
Aanpassingen
Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 maart 2021. Wij kunnen onze
Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wijzigingen zullen op deze Website worden
gepubliceerd.

