
 
PRIVACYVERKLARING VAN STICHTING ADWUMA YE 

Wij streven er naar om persoonsgegevens zo te verwerken en te beheren dat jouw privacy wordt 
gewaarborgd. In deze verklaring leggen wij uit hoe we dat doen. Dit Privacybeleid is van 
toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Adwuma Ye (hierna Adwuma Ye) verwerkt van 
haar donateurs. 

Europese privacy wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Op 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde 
privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet 
toe op naleving van de AVG. 

Waarom deze nieuwe privacywet?  
Het doel van de nieuwe regelgeving is de rechtmatige eigenaar controle te geven over zijn eigen 
persoonsgegevens. Dit houdt in dat de rechtmatige eigenaar weet wat er met zijn gegevens 
gebeurt en zijn gegevens moet kunnen inzien. Op verzoek van de rechtmatige eigenaar moeten 
de persoonsgegevens verwijderd worden.  

Informatie over de AVG  
Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vind je een uitgebreide toelichting over de 
gevolgen van deze wetgeving. 

Indien je donateur wordt van Adwuma Ye, of om een andere reden persoonsgegevens aan 
Adwuma Ye  verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit 
Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om deze informatie door te lezen en te bewaren in je 
eigen administratie. 
 
1. Verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens  
Stichting Adwuma Ye, Swarte Ruiters 4, 9351 NN Leek , KvK  Groningen nummer 01146770. 
De persoonsgegevens die wij van jou ontvangen bewaren wij. Wettelijk gezien worden wij 
daarmee verwerkingsverantwoordelijke; dus verantwoordelijk voor de verwerking van jouw 
persoonsgegevens. 
 
2. Welke gegevens verwerkt Adwuma Ye en voor welk doel? 
2.1 In het kader van jouw donateurschap kunnen de volgende persoonsgegevens worden   
             verwerkt: 
            a) voor- en achternaam en geslacht 
            b) adresgegevens  
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen) en bankrekeningnummer(s) 
             
2.2 Adwuma Ye verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende 
 doeleinden; 
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor eventueel contact 
over     
             het donateurschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door 
jou                    
             gevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, 
b) je naam, adresgegevens, mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het 
versturen   
             van uitnodigingen en informatie over activiteiten van Adwuma Ye, 
c) je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen te verwerken zoals  
             donaties of afgenomen diensten of goederen af te wikkelen. 



 
2.3 Je naam en telefoonnummer worden gebruikt om je te informeren over de activiteiten 
en/of  
             ontwikkelingen van Adwuma Ye. 
            
3. E-mail berichtgeving (opt-out): 
Adwuma Ye gebruikt je naam en e-mailadres om je informatie over activiteiten, diensten en 
andere interessante informatie over Adwuma Ye te sturen.  Afmelding voor deze informatie is 
altijd mogelijk via e-mail: stichting.adwuma.ye@gmail.com 

 
4. Bewaartermijnen  
Adwuma Ye verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je donateurschap 
en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct daarna  worden de 
persoonsgegevens vernietigd. 
 
5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 
5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Adwuma Ye passende technische en 

organisatorische maatregelen getroffen.  
5.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Adwuma Ye geen gebruik van 

diensten van derden.  
 
6. Recht op inzage, verwijdering en klachten 
6.1 Bij de administratie van Adwuma Ye kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens 

in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Adwuma Ye zal je verzoek in 
behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst,  hierover informeren  

6.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als 
bedoeld in artikel 2, kun je ook contact opnemen stichting.adwuma.ye@gmail.com. 

6.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Adwuma Ye je persoonsgegevens verwerkt of 
je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met het bestuur van de stichting via 
mailadres stichting.adwuma.ye@gmail.com 

6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kun je richten aan onze 
administratie het bestuur van de stichting via mailadres stichting.adwuma.ye@gmail.com 

 
 
7. Geheimhouding 
Iedereen binnen Adwuma Ye die de beschikking heeft over persoonsgegevens is verplicht tot 
geheimhouding daarvan tenzij wij de wettelijke plicht hebben om specifieke gegevens te delen 

met anderen. 
 
8. Cookies 
Adwuma Ye maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op jouw computer, 
tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij gebruiken uitsluitend functionele cookies. Deze 
cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert. Deze cookies worden standaard 
geplaatst. Voor meer informatie over welke cookies wij gebruiken kunt u ons cookiebeleid lezen. 
 
Verwijderen cookies 
Cookies kun je zelf verwijderen. Deze worden namelijk op jouw computer, tablet of mobiele 
telefoon opgeslagen. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van je browser vind je onder 
“Help” in de toolbar van de meest gebruikte browsers. 

about:blank
about:blank
about:blank
http://adwuma-ye.com/cookiebeleid-eu/


 
8. Wijzigingen 
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden per e-mail aan de donateurs 
bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig ons Privacybeleid te bekijken.  
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