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Inleiding
Voor u ligt de privacyverklaring van Stichting A New Life Sri Lanka. Hierin vindt u alles over de wijze
waarop wij persoonsgegevens verzamelen en hoe wij daar mee omgaan. Bijvoorbeeld welke
gegevens we bewaren, waar en waarom we ze bewaren en hoe lang. Daarnaast kunt u lezen wat uw
rechten met betrekking tot deze gegevens zijn en hoe u van deze rechten gebruik kunt maken.
Door bijvoorbeeld wetswijzigingen kan het gebeuren dat deze verklaring gewijzigd wordt. Dit zullen
wij altijd melden op onze website www.anewlifesrilanka.nl, en in onze nieuwsbrieven.
Wenst u aanvullende informatie of heeft u nog vragen na het lezen van deze verklaring, dan kunt u
contact opnemen met de secretaris via secretaris@anewlifesrilanka.nl
Namens het bestuur,
Tjalda de Schepper-de Haas
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Stichting A New Life Sri Lanka
U leest op dit moment de privacyverklaring van Stichting A New Life Sri Lanka (hierna aan te duiden
als ‘A New Life’). Wij zijn een stichting die zich inzet om kansarme kinderen in Sri Lanka te helpen bij
het opbouwen van een toekomst. Onze inspanningen hiertoe zijn gebaseerd op drie pijlers: adoptie
op afstand (schrijfouderschap), studiefinanciering en projecthulp. Dit alles kunnen wij niet zonder de
hulp van onze bestuursleden, contactpersonen, schrijfouders, groepssponsors, donateurs en alle
anderen die zich inzetten om ons te helpen.
Hierbij is het onvermijdelijk om van deze mensen persoonsgegevens te bewaren. Daarom is het van
belang om goed te communiceren over wat wij doen met deze gegevens en hoe u uw wensen
hierover aan ons kenbaar kunt maken. Dit proberen wij zo goed mogelijk te doen middels dit
document.
Voelt u zich niet prettig omtrent het gebruik van uw persoonsgegevens door Stichting A New Life Sri
Lanka, of heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring, neemt u dan
contact op met de secretaris via secretaris@anewlifesrilanka.nl.
Stichting A New Life Sri Lanka
secretaris@anewlifesrilanka.nl
Hillenaarlaan 7
2241JW Wassenaar
Rek.nr NL 88 INGB 0005 0561 13 t.n.v. Stichting A New Life, Rotterdam
RSIN/Fiscaal nummer: 814268031

Doel van de gegevens
A New Life verzamelt persoonsgegevens met een aantal doeleinden. Deze worden hieronder
toegelicht.
Secretariaat/financiële administratie en contactpersonen
Voor de secretaris en de penningmeester is het noodzakelijk om een overzicht te hebben van alle
schrijfouders en donateurs, die de stichting rijk is. Hierbij horen ook de adressen van de
schrijfouders, groepssponsors en donateurs. Telefoonnummers verzamelt en bewaart A New Life
niet, tenzij u dit actief aan ons wenst te verstrekken. Daarnaast moet de penningmeester ook
beschikken over de rekeningnummers voor de financiële administratie. De administratie en de
financiële administratie zijn gescheiden en het bestand van de penningmeester is niet gekoppeld aan
dat van de secretaris.
Daarnaast hebben de contactpersonen een lijst met (e-mail)adressen van de schrijfouders van ‘hun’
tehuis (klooster). Zo kunnen zij contact opnemen als er iets is rondom een schrijfkind of post
doorsturen. Ook gebruiken zij dit voor de nieuwsbrief (zie hieronder)
Het versturen van nieuwsbrieven
Alle schrijfouders, groepssponsors en donateurs ontvangen twee keer per jaar de algemene
nieuwsbrief ‘New Life News’ met actuele informatie over het reilen en zeilen en alles rondom de
stichting. Daarnaast ontvangen schrijfouders twee keer per jaar een nieuwsbrief specifiek over het
tehuis waar het door hen gesponsorde kind woont. Deze nieuwsbrieven worden gebruikt om u als
schrijfouder, groepssponsor of donateur de informatie te verstrekken waarop u recht hebt in ruil
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voor uw steun. Voor de nieuwsbrieven gebruiken wij uw naam en adres of emailadres, zoals u dat
aan het secretariaat verstrekt hebt toen u zich inschreef als schrijfouder, groepssponsor of donateur.
Contact opnemen
Op onze website kunt u aangeven dat u graag in contact met ons wilt komen. Om dit te doen vult u
een webformulier in. Daarin vragen wij om uw e-mailadres en indien u schriftelijk of telefonisch
benaderd wilt worden uw adres of telefoonnummer. Deze gegevens worden alleen gebruikt om
contact met u op te kunnen nemen.
Yourhosting webstats
Onze website www.anewlifesrilanka.nl wordt gehost door Yourhosting. De website maakt gebruik
van bezoekersstatistieken. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld zien hoeveel mensen op onze site
komen, hoe lang ze blijven en welke pagina’s het meest bekeken worden. Deze gegevens zijn geheel
anoniem en dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens.
Grondslag
Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming, dan wel ter uitvoering
van de overeenkomst die we met u zijn aangegaan toen u schrijfouder/groepssponsor/donateur
werd, dan wel omdat dit noodzakelijk is voor onze verplichte (financiële) administratie.

Derden
A New Life zal uw gegevens nooit verkopen aan derde partijen. Ook zullen wij uw gegevens niet
verstrekken aan anderen zonder dat wij daarvoor eerst uw uitdrukkelijke toestemming hebben
gekregen.
Gegevens die u ons stuurt via het formulier op de website staan tijdelijk opgeslagen op de mailserver
van onze hostingpartij Yourhosting.

Bewaartermijnen
Voor sommige gegevens die wij bewaren geldt een wettelijke bewaartermijn, zoals voor financiële
gegevens die wij van de belastingdienst 7 jaar moeten bewaren. Gegevens waarvoor niet zo’n
verplichte bewaartermijn geldt verwijderen wij zodra deze niet meer noodzakelijk zijn. Zoals
bijvoorbeeld wanneer u zich uitschrijft als schrijfouder, groepssponsor of donateur. Soms bewaren
we uw e-mailadres langer, bijvoorbeeld wanneer u hebt aangegeven graag de nieuwsbrief te willen
blijven ontvangen. U kunt zich te allen tijde uitschrijven door een email te sturen aan
secretaris@anewlifesrilanka.nl.

Beveiliging
Administratie
De secretaris en de penningmeester bewaren hun administraties op een usb stick, en niet op een pc.
Beide bestanden zijn geback-upt op een externe harde schijf die in een kluis bewaard wordt. Email
wisselingen met A New Life kunnen alleen ingezien worden via een pc die is beveiligd met een
wachtwoord. De financiële administratie berust bij de penningmeester en is niet gekoppeld aan de
administratie van de secretaris. De penningmeester en secretaris verlenen geen andere personen
inzage in hun administraties.
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Email
Als wij een nieuwsbrief of andere groepsmail versturen zetten wij de adressen altijd in de BCC zodat
uw e-mailadres niet voor anderen zichtbaar is. E-mailwisselingen met A New Life kunnen alleen
ingezien worden via een pc die is beveiligd met een wachtwoord.
Website
Onze website maakt gebruik van een SSL-certificaat dat ervoor zorgt dat de gegevens die u verstuurt
via het contactformulier beveiligd verzonden worden. U kunt dit zien aan het slotje in de browser

Uw rechten
U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze zetten wij hieronder voor
u op een rij:
•

Recht op inzage

U heeft te allen tijde het recht om de gegevens die A New Life van u heeft op te vragen. Om dit te
doen kunt u een email sturen naar secretaris@anewlifesrilanka.nl. Wij zullen dan zo spoedig
mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen, voor u een overzicht opstellen van uw persoonsgegevens zoals
deze bij ons bekend zijn.
•

Recht op rectificatie

Indien uw gegevens niet kloppen of er wijzigt iets, dan kunt ook altijd contact opnemen via
secretaris@anewlifesrilanka.nl om dit te laten wijzigen.
•

Recht op overdracht

Mocht u uw gegevens die wij bewaard hebben nodig hebben bij een overstap naar een andere partij
dan kunt u gebruik maken van het recht op overdracht. U kunt dit aan ons kenbaar maken en wij
geven uw gegevens dan door aan deze derde partij. Gebruikt u hiervoor het e-mailadres
secretaris@anewlifesrilanka.nl
•

Recht op het stoppen van het gebruik/wissen van de gegevens

Wilt u niet langer dat A New Life gegevens van u bewaart of gebruikt? Dan heft u het recht om ons
uw gegevens te laten wissen. Helaas kunnen wij u dan ook niet meer onze diensten verlenen. U kunt
dit aangeven via secretaris@anewlifesrilanka.nl
•

Recht op het indienen van een klacht.

Als u vindt dat A New Life niet correct met uw gegevens omgaat dan heeft u het recht om een klacht
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.
Indien u van één van bovenstaande rechten gebruik wenst te maken, moeten wij er zeker van
kunnen zijn dat u het echt zelf bent. Wij kunnen u daarom vragen om een kopie van uw
identiteitsbewijs op te sturen, waarvan u de pasfoto, nummers onderaan het document, idbewijsnummer en BSN onleesbaar heeft gemaakt. U kunt dit ook doen met de KopieID app van het
Ministerie van Economische zaken.
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Uw plichten
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat deze noodzakelijk zijn voor de overeenkomst die wij
met u aangegaan zijn toen u schrijfouder, groepssponsor of donateur werd. Met uw steun helpt u
ons in onze missie, en daarvoor leveren we u ook bepaalde diensten.
Dit brengt met zich mee dat we bepaalde gegevens van u nodig hebben om onze overeenkomst uit
te kunnen voeren. Zo moet de penningmeester bijvoorbeeld uw bankgegevens hebben om te kunnen
zien of u uw betalingen gedaan hebt en heeft de secretaris en de contactpersoon van het tehuis waar
uw schrijfkind verblijft uw adresgegevens nodig om u bijvoorbeeld de post van uw schrijfkind door te
kunnen sturen en uw (e-mail)adres voor het rondsturen van de nieuwsbrief. Bent u niet bereid deze
gegevens met ons te delen dan kunnen wij (delen van) de gemaakte overeenkomst niet uitvoeren.

Sri Lanka
A New Life verwerkt ook persoonsgegevens van personen (vooral kinderen) uit Sri Lanka. Alhoewel zij
geen inwoners van de EU zijn en daarom niet beschermd worden door de AVG willen wij u toch iets
vertellen over hoe wij met hun privacy omgaan, omdat de kinderen die wij als stichting proberen te
ondersteunen extra kwetsbaar zijn. Vaak zijn dit extra kwetsbare kinderen zoals wezen of verstoten
meisjes.
Wat betreft de website bevinden wij ons in een soort spagaat. Enerzijds willen wij graag laten zien
wat wij doen om aandacht voor onze stichting en missie te genereren en zo hopelijk extra gelden aan
te trekken. Anderzijds willen wij beslist niet dat dit ongewenste aandacht oplevert voor de kwetsbare
kinderen waarvoor wij ons inzetten. Wij plaatsen daarom wel foto’s op de site, maar enkel
groepsfoto’s. Daarnaast vermelden wij geen namen, leeftijden etc. Ook publiceren wij geen adressen
waar de kinderen verblijven. Voor gegevens die van hen in onze administratie zit gelden verder
dezelfde beveiligingsmaatregelen welke u in bovenstaande verklaring hebt kunnen lezen.
Den Haag, 10-6-2018

7

