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Algemeen 
Hieronder staat beschreven welke persoonsgegevens Kinderhulp Afrika van jou gebruikt en 
hoe we met deze gegevens omgaan. Kinderhulp Afrika verzamelt en verwerkt 
persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 

 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Kinderhulp Afrika verwerkt je persoonsgegevens omdat je een kind sponsort, donateur bent, 
met ons samenwerkt of stage-/vrijwilligerswerkzaamheden uitvoert. Ook kan het zijn dat je 
zelf gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door je aan te melden voor onze nieuwsbrief. 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Titel 

• Voor- en achternaam 

• Voorletters en tussenvoegsel 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Bankrekeningnummer 

• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via onze website, in correspondentie en 

telefonisch 

 

 
Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken 
Kinderhulp Afrika verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Het afhandelen van jouw betaling 

• Het verzenden van onze nieuwsbrief  

• Het verzenden van informatie over uw sponsorkind 

• Het verzenden van informatie over stage-/vrijwilligerswerkzaamheden  

• Overleg in geval van bijzondere gebeurtenissen rondom uw sponsorkind. 
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Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Kinderhulp Afrika bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, of om aan onze financiële controle 
verplichtingen te voldoen. Op verzoek kunnen we je gegevens op elke moment verwijderen. 

 
 
Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden 
Kinderhulp Afrika verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die jouw 
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te 
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.  

 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken 
Kinderhulp Afrika maakt geen gebruik van Cookies. 

 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten 
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw 
persoonsgegevens door Kinderhulp Afrika. Ook heb je het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek sturen naar info@kinderhulp-afrika.nl . 
Kinderhulp Afrika wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te 
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons  

 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Kinderhulp Afrika neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via 
info@kinderhulp-afrika.nl. 
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