
Privacystatement  
Inleiding 
Dit privacystatement is opgesteld voor de Stichting World Outreach Network

en beschrijft hoe er binnen deze stichting wordt omgegaan met persoonsgegevens. 


Contactgegevens 
Stichting World Outreach Network

info@worldoutreachnetwork.org

Vestigingsadres: Postweide 121, 4285 DV, Woudrichem, Nederland


Stichting World Outreach Network gebruikt de volgende grondslagen voor de verwerking 
van persoonsgegevens: 
1. dat de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de 

betrokkene partij is, 

2. of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te 

nemen; 

3. of de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens 

voor een of meer specifieke doeleinden. 


Stichting World Outreach Network verwerkt de volgende gegevens:  
- Via Facebook: accountnamen

- Via instagram: accountnamen

- Via WhatsApp: telefoonnummers

- Naam, adres en woonplaats

- Emailadressen

- Bankgegevens op het digitale of analoge donatieformulier

- IP-adressen


Stichting World Outreach Network verwerkt bovenstaande gegevens voor de volgende 
doelen 
- Informering over de activiteiten de stichting

- Verwerking van ingevulde donatieformulieren digitaal en analoog

- Statistiek


Bewaartermijn 
- Gegevens blijven bewaard totdat iemand het schriftelijk of per email kenbaar maakt dat hij zijn 

gegevens verwijderd wil hebben uit de bestanden van Stichting World Outreach Network


Overige ontvangers van persoonsgegevens zijn: 
- Accountant

- Hostingplatform MijnDomein


Rechten van betrokkenen waarop deze privacystatement van toepassing zijn 
- Eigen persoonsgegevens mogen worden ingezien

- Niet-correcte gegevens worden gewijzigd mits dit schriftelijk kenbaar is gemaakt via 

info@worldoutreachnetwork.org

- Persoonsgegevens worden niet naar derden doorgestuurd

- Toestemming om persoonsgegevens te gebruiken, kan ten alle tijde worden ingetrokken mits 

dit schriftelijk kenbaar is gemaakt naar info@worldoutreachnetwork.org

- Persoonsgegevens of deel van de persoonsgegevens worden op schriftelijk verzoek verwijderd. 

- U heeft recht een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens 


Cookies 
Informatie via Facebook, Instagram en Youtube of andere social media bedrijven zijn zelf 
verantwoordelijk voor hun cookies. 
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