
Privacyverklaring Stichting Kind Beter d.d. 01 april 2019 
 
Deze privacyverklaring is opgesteld voor Stichting Kind Beter (KvK-nummer 71725261). 
 
Stichting Kind Beter is gevestigd aan de Brusselselaan 12, 2587 AH DEN HAAG. 
 
Stichting Kind Beter is te bereiken via: 

• Website: www.kindbeter.nl 
• Email: kindbeter@ziggo.nl 
• Postadres: Postbus 82048, 2508 EA DEN HAAG 
• Telefoonnummer: +31(0)6-21513762 

 
Achtergrond en inhoud privacyverklaring 
Stichting Kind Beter is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens van groot 
belang is. Verwerken is een breed begrip, afkomstig uit de wet. Het begrip gaat om alles wat met 
persoonsgegevens gedaan kan worden, van opslaan tot vernietigen. De Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) noemt ‘het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken 
of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op 
andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van 
gegevens’ als verwerkingen. Aan de hand van deze privacyverklaring kunt u nagaan welke persoons-
gegevens Stichting Kind Beter verwerkt en met welk doel dat gebeurt. De handelswijze van Stichting Kind 
Beter is vanzelfsprekend in overeenstemming met de AVG. 
 
Deze privacy verklaring is als volgt opgebouwd: 
1. Verwerkingsverantwoordelijke 
2. Persoonsgegevens die wij verwerken; 
3. Doel en grondslag gegevensverwerking; 
4. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren; 
5. Doneer button van Geef.nl 
6. Emailgegevens 
7. Gegevens in de financiële administratie 
8. Delen van persoonsgegevens met derden 
9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
11. Klacht indienen 
12. Aanpassen privacyverklaring 
 
1. Verwerkingsverantwoordelijke 
Mevrouw E. A.M. Kloosterman is de Verwerkingsverantwoordelijke van Stichting Kind Beter en is  
het aanspreekpunt van Stichting Kind Beter voor vragen over de wijze waarop gegevens worden verwerkt. 
Zij is te bereiken via bovenstaande contactgegevens. 
 
2. Persoonsgegevens die wij verwerken 
Stichting Kind Beter verwerkt uw persoonsgegevens doordat u een donatie heeft gedaan of contact 
met ons hebt gezocht via website, email of telefoon.  
 
Stichting Kind Beter beschikt over uw persoonsgegevens, waaronder uw naam en Bankrekening- 
nummer wanneer u donateur wordt of bent. Daarnaast beschikt Stichting Kind Beter over uw  
e-mailadres wanneer u contact heeft opgenomen met de Stichting Kind Beter of wanneer u als  
vrijwilliger een actie bent gestart ten behoeve van de Stichting Kind Beter. 
 
3. Doel en grondslag gegevensverwerking 
Stichting Kind Beter gebruikt uw gegevens uitsluitend voor de uitvoering van haar activiteiten, 
d.w.z. voor fondsenwerving, en eventueel ook om u te informeren over de activiteiten (bijv. 
d.m.v. een nieuwsbrief). Op het moment van schrijven van deze privacyverklaring heeft Stichting  
Kind Beter nog geen nieuwsbrief. Indien dit in de toekomst verandert, ontvangt u deze alleen als u  
zich daarvoor heeft aangemeld. U kunt zich op ieder moment ook weer afmelden voor de nieuwsbrief. 
 
Stichting Kind Beter zal uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden. 
 
4. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren 
Stichting Kind Beter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen 
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn 
voor de persoonsgegevens: 



- Gegevens van donateurs tot maximaal tien jaren na de donatie, tenzij de wet voorschrijft om deze 
langer te bewaren. Gedurende deze periode kan het namelijk nodig zijn dat wij nog contact met u 
opnemen of u opnieuw met ons in contact wilt komen. Uw contactgegevens kunnen ook langer 
worden bewaard als u hebt aangegeven geïnformeerd te willen blijven; 

 
5. Doneer button van Geef.nl 
De ‘doneer button’ op de website van Stichting Kind Beter leidt naar de betaalomgeving die 
door het donatie- en crowdfunding platform Geef.nl wordt aangeboden. Geef.nl heeft een 
eigen privacyverklaring waarin nader wordt ingegaan op de gegevens die u op dit platform 
achterlaat bij donatie via de button, zie https://www.geef.nl/nl/page/privacy. 
 
6. Emailgegevens 
Stichting Kind Beter gebruikt de emaildienst van Ziggo. Als u emailt met Stichting Kind Beter 
dan wordt uw email opgeslagen op de servers van Ziggo. Emails die niet gearchiveerd hoeven te 
worden, worden zo snel mogelijk na lezing verwijderd. Periodiek wordt onderzocht of gearchiveerde 
emails verwijderd kunnen worden. 
 
7. Gegevens in de financiële administratie 
Stichting Kind Beter maakt voor haar financiële administratie gebruik van de diensten 
van derden, zoals bijvoorbeeld BWK Administraties te Zoetermeer. In dat geval zal zij de nodige 
maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid van te verstrekken informatie te waarborgen. 
 
8. Delen van persoonsgegevens met derden 
Stichting Kind Beter verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting. 
 
9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Stichting Kind Beter gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen 
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze 
website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn 
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat 
de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich 
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser 
verwijderen. 
 
10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u 
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Kind Beter.  
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering; intrekking van uw toestemming; of bezwaar tegen 
gegevensverwerking sturen naar kindbeter@ziggo.nl 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 
mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. 
 
11. Klacht indienen 
Indien u meent dat Stichting Kind Beter een fout heeft gemaakt tijdens het uitvoeren van haar 
werkzaamheden kunt u een klacht indienen. Het bestuur van de Stichting Kind Beter zal uw klacht in 
behandeling nemen, u horen omtrent uw klacht en een beslissing nemen over uw klacht. 
Indien u na het doorlopen van de klachtprocedure meent dat uw klacht niet naar tevredenheid is 
behandeld, kunt u binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing van het bestuur een klacht 
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
12. Aanpassen privacyverklaring 
Stichting Kind Beter behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen 
zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u aan onze website regelmatig te raadplegen 
voor de meest recente versie van dit document. 
Deze verklaring is zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld. Indien de Engelse versie 
verschillen vertoont met de Nederlandse versie, dan is de Nederlandse versie leidend. 


