
Verklaring in het kader van de AVG 

OAZI hanteert een strikt beleid om uw privacy te vrijwaren en zet zich in altijd de wet op de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming toe te passen. 

Waarvoor verwerken wij uw persoonlijke data? 

Wij hebben deze gegevens nodig: 

- Vanwege de wettelijke verplichtingen voor subsidieaanvragen bij de overheid.

- Om u te kunnen laten deelnemen aan onze activiteiten.

- Voor het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en informatie, voor zover u hiervoor een toelating hebt

gegeven.

- Voor het opzetten van fondsenwerving campagnes.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en bewaren: 

- Uw persoonlijke identiteitsgegevens zoals: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, emailadres,

geboortedatum.

- Financiële gegevens bij een donatie of een aankoop door de betrokkene.

- Andere gegevens in het kader van een deelname aan een van onze activiteiten en voor de duur van deze

activiteit.

We gebruiken deze gegevens alleen voor het doel waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 

Gebruik door derden 

Uw gegevens worden nooit aan derden verkocht of verstrekt behalve voor eventueel: 

- Het verzenden van nieuwsbrieven, waarvoor uw adresgegevens bij Mail Chimp bewaard worden.

- Onze webhosting.

- Het verzenden van e-mails voor fondsenwerving.

- Het verwerken van uw gegevens voor fiscale doeleinden.

Met deze derden hebben we een overeenkomst die uw privacy garandeert 



Bewaartermijn 

OAZI bewaart persoonlijke data niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt of dan wettelijk 

vereist. 

Beveiliging van de gegevens 

- De computers en/of bestanden zijn beveiligd met een wachtwoord.

- Alle medewerkers zijn betrokken bij dit beleid en op de hoogte van de te volgen procedures.

- Op regelmatige tijdstippen wordt onze privacy-politiek geëvalueerd.

- Onze webmaster is intern verantwoordelijk voor de implementatie.

U blijft meester van uw gegevens 

U heeft te allen tijde recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. 

Klachten 

Indien u een klacht zou hebben over de verwerking van uw persoonlijke data dan vragen wij u eerst direct contact met 

ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie. 

Wijziging van deze verklaring 

OAZI kan deze verklaring aanpassen of wijzigen.  Deze wijziging zullen we op onze website aankondigen. 

Uw financiële gegevens 

Bij een betaling of een donatie worden uw financiële en adresgegevens bewaard voor de boekhouding Deze gegevens 

kunnen gebruikt worden voor de fondsenwerving campagnes. 

Cookies 

Onze website kan gebruik maken van cookies. U wordt hiervan desgevallend op de hoogte gesteld. 

Heeft u vragen dan kan u daarmee altijd terecht op info@oazi.org 
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