
Privacy Statement Movendi Foundation 

 

Stichting Movendi verwerkt persoonsgegevens. In dit Privacy Statement informeren wij u over de 

doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen 

en overige informatie die voor u van belang kan zijn. Stichting Movendi gaat op zorgvuldige wijze om 

met persoonsgegevens en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Omdat wij open willen zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt, lichten wij 

dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp en AVG 

stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of 

wijzigen. 

Voor welke doeleinden verwerkt Stichting Movendi  uw persoonsgegevens? 

Stichting Movendi verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde 

doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere: 

 het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten. 

 het voeren van de donateursadministratie; 

 het sturen van een nieuwsbrief; 

 het bevragen van donateurs, vrijwilligers en andere stakeholders en het doen van onderzoek; 

Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting Movendi? 

Stichting Movendi verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit kunnen zijn: 

 NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats); 

 e-mailadres; 

 telefoonnummer; 

 bankrekeningnummer (IBAN); 

 Gifthistorie 

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief 

Stichting Movendi biedt een nieuwsbrief waarmee onze donateurs, vrijwilligers en andere 

geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie 

en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan 

de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het 

abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. 

Hoe zorgt Stichting Movendi voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens? 

Stichting Movendi gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Stichting Movendi neemt passende 

technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Stichting 

Movendi deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen 

met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. 

Gegevensdeling met derden 



Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of 

op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Stichting Movendi  kan uw (persoons)gegevens 

met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven (bijvoorbeeld door oud 

vrijwilligers aan nieuwe vrijwilligers te linken). 

Stichting Movendi verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende 

organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering). 

Bewaartermijnen 

Stichting Movendi bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/AVG. 

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken 

waarvoor de gegevens verzameld zijn. 

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen? 

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Stichting Movendi van u heeft geregistreerd, dan kunt u 

een verzoek sturen, voorzien van uw naam en adres. Zie hiervoor de contactinformatie op de 

contactpagina. U ontvangt dan van ons binnen een maand de op u betrekking hebbende gegevens. U 

hebt te allen tijde het recht om aanpassingen of verwijdering van gegevens te vragen. Tenzij die 

verwijdering om wettelijke redenen niet mogelijk is. Het Liliane Fonds zal zo snel mogelijk op uw 

verzoek reageren. 

Technische beveiliging 

Stichting Movendi draagt zorg voor passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van 

de systemen waarin uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt. Op deze wijze wordt er verzekerd 

dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daartoe vanwege hun functie 

bevoegd zijn. Uw gegevens worden dus alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn 

verkregen of daarmee verenigbaar zijn. 

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. 

Wijziging Privacy Statement 

Stichting Movendi behoudt zich het recht voor om, waar nodig, 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. Stichting Movendi raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen 

zijn. 

 


