
 

Privacybeleid 
 

De Stichting Jalihal verwerkt persoonsgegevens. De manier waarop we met persoonsgegevens 
omgaan staat omschreven in dit document. 

Welke gegevens leggen we vast? 
Stichting Jalihal legt gegevens vast van personen en rechtspersonen die een donatie doen aan de 
stichting of te kennen hebben gegeven interesse te hebben in de Stichting Jalihal. De gegevens die 
we vastleggen, zijn de gegevens zoals die ons bekend worden gemaakt op het moment dat de 
donatie wordt gedaan.  

Bij personen leggen we vast: naam, adres, telefoonnummer, emailadres, type relatie voor zover bij 
ons bekend. Voor online donaties leggen ook de betaalgegevens vast. 

Bij rechtspersonen leggen we vast: naam, adres, telefoonnummer, emailadres, contactpersoon en 
type relatie, voor zover bij ons bekend.  

Waarom leggen we gegevens vast? 
Als mensen onze projecten een warm hart toedragen en besluiten onze projecten te ondersteunen 
met een donatie, dan zien we het als onze plicht om onze donoren op de hoogte te houden van de 
voortgang van onze lopende en nieuwe projecten. We leggen de genoemde gegevens vast, zodat we 
onze donoren kunnen informeren over de voortgang van onze projecten. 

Bij online donaties is het van belang dat we de betaling kunnen traceren en verantwoorden. 

Waar leggen we gegevens vast? 
We leggen de gegevens vast in een Excel document op onze Dropbox omgeving. 

Wie hebben er inzage in de gegevens? 
Het bestuur van de Stichting Jalihal en vrijwilligers die uit hoofde van hun functie gegevens 
verwerken, hebben inzage in de gegevens. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Alleen 
indien er een wettelijke of redelijke noodzaak toe bestaat, zullen de gegevens gedeeld worden. 

Recht op inzage 
Als u wilt inzien welke gegevens we van u hebben vastgelegd, dan kunt u per email contact opnemen 
via info@jalihal.nl. Binnen vier weken ontvangt u een reactie. 

Recht op rectificatie, aanvulling en vergetelheid 
Als u wilt dat we uw gegevens aanpassen, aanvullen of uit ons bestand verwijderen, dan kunt u per 
email contact opnemen via info@jalihal.nl. Binnen vier weken ontvangt u een bevestiging van de 
wijziging of verwijdering van uw gegevens. 

Verwerking van persoonsgegevens bij Stichting Jalihal 
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend in onze eigen administratie verwerkt.  



 

Vragen over dit privacybeleid? 
Voor vragen over dit privacybeleid kunt u per email contact opnemen via info@jalihal.nl. Binnen vier 
weken ontvangt u een reactie. 

Versie 
Dit privacybeleid is vastgesteld in de stichtingsvergadering op 1 december 2018. 


