
Privacyverklaring Stichting Perspectief 
De Stichting Perspectief te Lottum, gemeente Horst aan de Maas, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: 
– secretariaat:  Gelriaweg 19, 8161 RK  Epe 
– website:        www.vakantiefondsperspectief.nl 
– e-mail:             info@vakantiefondsperspectief.nl 
Voor wijziging van persoonsgegevens kan men contact opnemen met het secretariaat. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
De persoonsgegevens van organisaties, kerken en donateurs en andere gevers worden verzameld en 
bewaard met als doel het kunnen verzenden van het jaarverslag en het benaderen van de gegevens  
voor een donatie/gift. 
De persoonsgegevens van gezinnen die een geldbijdrage ontvangen, blijven anoniem en zijn alleen 
bij het betreffende bestuursleden bekend. 
De persoonsgegevens en bankgegevens van hulpverlenende personen, die de geldbijdrage 
overhandigen aan noodlijdende gezinnen zijn alleen bekend bij het bestuur. 
Vragen aan het secretariaat kunnen worden ingediend via info@vakantiefondsperspectief.nl  
Gegevens worden niet aan derden verstrekt. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens  
Grondslag voor de opslag van persoonsgegevens is de aanmelding als giftgever of de aanmelding 
voor het in aanmerking komen van ondersteuning van de Stichting Perspectief.  
De Stichting Perspectief verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
– Verzenden van brieven, jaarverslagen of informatie. 
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig voor onze dienstverlening. 
– Het afhandelen van uw betaling. 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
De Stichting Perspectief bewaart persoonsgegevens in principe niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld.  
De Stichting Perspectief behoudt zich het recht voor om de gegevens in het (afgesloten) archief van 
de Stichting te bewaren.  
Wanneer men vindt dat de Stichting persoonsgegevens niet langer mag bewaren, dan kan men dat 
aan de organisatie via het secretariaat laten weten. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
De Stichting Perspectief verstrekt geen informatie aan derden.  
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
De Stichting Perspectief neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of 
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat. 
 
De Stichting Perspectief wijst op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
Epe, augustus 2018 
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