
 
Privacy statement  
 

Stichting Zwarte Hond verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en 

transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen 

over de verwerking van persoonsgegevens. 

 

Wat zijn persoonsgegevens? 

 

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een 

combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. 

Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je 

geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee 

omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.  

 

Van wie verwerkt Stichting Zwarte Hond persoonsgegevens?  

 

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen 

krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:  

• Vrijwilligers 

• MAS-sers (leerlingen van een middelbare school die een maatschappelijke stage lopen bij een 

van onze projecten) 

• Donateurs 

• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, 

willen krijgen of hebben gehad 

 

Waarvoor verwerkt de stichting deze persoonsgegevens?  

 

Met behulp van deze gegevens kunnen wij contact met je opnemen en zorg dragen voor je verzekering. 

 

Welke persoonsgegevens vragen wij? 

 

Wij vragen: 

- Voornaam/voorletter 

- Tussenvoegsel 

- Achternaam 

- geslacht 

- Adres 

- Emailadres 

- Telefoonnummer 

- IBAN rekeningnummer 

- Site 

- Geboortedatum/leeftijd 

- School 

  



 

 

 

Hoe gaan we om met beeldmateriaal? 

 

Tijdens onze evenementen worden er foto’s en video’s gemaakt. Deze worden gebruikt voor intern 

gebruik, de website, Facebook en/of het jaarverslag.  

Van een aantal vrijwilligers (coördinatoren Grote Pietenplein) is, met uitdrukkelijke toestemming, een 

foto beschikbaar ten behoeve van het betreffende project waar zij actief zijn. Deze foto’s worden 

gebruikt voor de specifieke herkenbaarheid van deze vrijwilligers. 

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

 

Het bestuur en de betreffende projectleider verwerken de door jou opgegeven persoonsgegevens. 

 

Verwerkt de stichting ook bijzondere persoonsgegevens?  

 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk 

verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere 

persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons 

vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze 

dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan dieetvoorschriften. 

 

Hoe gaat de stichting met mijn persoonsgegevens om? 

 

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal 

gebruik of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. 

 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?  

 

Het bestuur en de betreffende projectleider kan bij jouw gegevens. Als je toestemming hebt gegeven 

voor deelname aan een appgroep kunnen de andere appgroepleden jouw telefoonnummer ook zien.  

Eventuele uitwisseling van persoonsgegevens vindt alleen plaats tussen bestuursleden of 

projectleiders. 

 

Wisselt de stichting persoonsgegevens uit met derden?  

 

Wij wisselen geen persoonsgegevens met anderen uit tenzij noodzakelijk voor bijvoorbeeld 

verzekeringsdekking.  

 

Hoe zit dat met de website? 

 

Onze website kan doorverwijzingen bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld in de vorm van 

een hyperlink. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van privacywetgeving door deze derden 

partijen. Onze website bevat geen cookies. 

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?  

 

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Zwarte Hond gebonden aan de daarvoor geldende 

wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

  



 

 

 

Kan ik gegevens opvragen?  

 

Wil je weten welke gegevens wij hebben geadministreerd, dienen deze aangepast te worden of wil je 

dat deze verwijderd worden? Neem contact op met je projectleider of mail naar info@zwartehond.nl. 

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?  

 

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kun je contact opnemen met een 

bestuurslid of je projectleider of neem contact op middels info@zwartehond.nl. 

 

Stichting Zwarte Hond behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. 

Het verdient aanbeveling om dit privacystatement op www.zwartehond.nl te raadplegen, zodat je van 

de wijzigingen op de hoogte bent.  
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