
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Stichting Nynkes Kans respecteert je privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving 
waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze Privacyverklaring is bedoeld om je te 
informeren over de manier waarop wij je persoonsgegevens gebruiken. 
 
 



Je relatie met ons 

Wanneer je doneert aan de Stichting Nynkes Kans lever je de navolgende persoonsgegevens bij ons 
aan: Eventueel je e-mail adres, je naam en bankrekeningnummer. 
  
Doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken 
Je persoonsgegevens worden geregistreerd om onze financiële administratie bij te houden en 
transparant hierover te kunnen zijn. 
Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke plicht, op grond 
van de uitvoering van een overeenkomst waar je deel van uitmaakt, of op basis van je toestemming. 
Wij zullen je persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met 
het doel waarvoor wij deze persoonsgegevens hebben verkregen. Ook verwerken we niet méér 
persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel. 
  
Bewaartermijnen 
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij 
over de persoonsgegevens beschikken, tenzij deze persoonsgegevens voor bepaalde tijd 
moeten  worden bewaard op grond van (fiscale) wetgeving. 
  
Beveiliging 
Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om en zullen ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens 
vertrouwelijk en op veilige wijze door ons worden verwerkt. 
  
Uw rechten 
Je hebt het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op betrekking je 
heeft. Je hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van je 
persoonsgegevens, je kunt verzoeken een verwerking te beperken of je kunt verzoeken om 
verwijdering van persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd 
belang van ons zich hiertegen verzet kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen. 
In sommige gevallen heb je tevens een wettelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Voor zover wij je persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming, mag je deze 
toestemming op ieder gewenst moment intrekken. Je hebt tevens een wettelijk recht om een klacht 
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
  
Contact 
Heb je een andere vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van je persoonsgegevens? Neem 
dan contact op via info@nynkeskans.nl 
 

 


