
Privacy beleid en algemene voorwaarden  

Stichting De Wereld van Anna Sophie 
 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 09-03-2019 

Indien je een donatie doet of vrienden van Anna Sophie wordt en je persoonsgegevens aan Stichting 

de Wereld van Anna Sophie verstrekt, stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking 

van persoonsgegevens volgens dit privacy beleid. Wij adviseren je om het privacy beleid goed door te 

lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie. 

 

1. Verantwoordelijke 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 

Stichting de Wereld van Anna Sophie. KvK 73921998 | RSIN 859710774 

Activiteiten omschrijving: Om in tweeduizend dertig (2030) samen met andere ouders of wettelijke 

vertegenwoordiger een woonvoorziening te creëren voor Anna Sophie en haar (EMB) lotgenoten. De 

stichting is bereikbaar via info@dewereldvanannasophie.com  

Wij zijn ons er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze 

verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke 

gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe 

we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken. 

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Stichting de Wereld van Anna Sophie. Je dient 

je ervan bewust te zijn dat Stichting de Wereld van Anna Sophie niet verantwoordelijk is voor het 

privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het 

privacy beleid te accepteren. 

Stichting de Wereld van Anna Sophie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en 

draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt 

behandeld. 

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel 

Stichting De Wereld van Anna Sophie gebruikt de naam, IBAN en e-mail adres, voor contact over de 

donatie en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde 

informatie of het afhandelen van de verkregen informatie. Je naam en bankrekeningnummer wordt 

gebruikt om de donatie af te wikkelen. 

Wanneer je akkoord gaat met een automatische machtiging, vragen we je om persoonsgegevens te 

verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de machtiging uit te kunnen voeren. De gegevens 

worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Regio Bank. Wij zullen deze gegevens niet 

combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 
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3. Communicatie 

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten 

bewaren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Stichting de Wereld van 

Anna Sophie. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover 

wij beschikken. 

4.Cookies 

Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) 

om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie 

om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.  

5. Doeleinden 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden 

beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen. 

6. Derden 

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld 

worden met de bestuursleden.  

7.Veranderingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele 

aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze 

privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

 

8.Keuzes voor persoonsgegevens 

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle 

persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Stuur ons hiervoor een e-mail naar 

info@dewereldvannasophie.com  

 

9.Een donatie stopzetten 

Als je de donatie wilt stopzetten of je gegevens wilt aanpassen, neem dan contact met ons op via: 

info@dewereldvanannasophie.com  

 

10. Vragen en klachten 

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens, kun je 

eveneens contact opnemen met ons via info@dewereldvanannasophie.com We zullen ons best doen 

om in ieder geval binnen een maand het bezwaar onverwijld in behandeling te nemen en de 

betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting 

genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren 

Indien je een klacht hebt over de wijze waarop Stichting de Wereld van Anna Sophie je 

persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de  

Secretaris Nienke Brink, via secretaris-dwvas@gmail.com  

Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je uiteraard gebruik maken van het recht om een klacht in 

te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te 

doen op de bevoegde rechter. 

mailto:info@dewereldvannasophie.com
mailto:info@dewereldvanannasophie.com
mailto:info@dewereldvanannasophie.com
mailto:secretaris-dwvas@gmail.com


Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan 

info@dewereldvanannasophie.com  

11. Wijzigingen 

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij 

adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken. 
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