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Privacyverklaring 
Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met privacy om te gaan, hoe we dit doen lees je in deze 

verklaring. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. 

Stichting Chica respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de 

persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Persoonsgegevens 

• Gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze aan Stichting Chica verstrekt zijn 

(het verzenden van nieuwsbrieven en/of het verzenden van nieuws aan sponsoren). 

• Er worden niet meer gegevens verzameld dan voor het doel noodzakelijk (d.w.z. voor- en 

achternaam en e-mail adres). 

• Stichting Chica neemt alleen nieuwe donateurs/volgers op die zich op eigen initiatief inschrijven, 

we verkrijgen deze gegevens niet op andere wijze. 

Donateurs-gegevens 

• Stichting Chica kan donateurs persoonlijk bedanken. Er wordt geen openbare melding gemaakt 

van de gift en de donateur. 

• Bij online donaties kan de donateur zelf aangeven anoniem te willen blijven. Online doneren 

loopt via Pifworld. Pifworld heeft een eigen privacyprotocol. 

• Bedrijven en organisaties krijgen de keuze wel / niet vermeld te worden. 

Nieuwsbrieven 

• Nieuwsbrieven worden maximaal 4x per jaar digitaal verstrekt via MailChimp, waarbij 

betrokkenen die zich hebben aangemeld, zich ook eenvoudig weer af kunnen melden via een 

button in de nieuwsbrief. MailChimp heeft een eigen privacyprotocol. 

Website 

• De website https://www.stichtingchica.nl is voorzien van een SSL Certificaat. 

Cookies, Social Media 

• Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of 

delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door 

middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel 

van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de 

privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) 

om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.” “De 

informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt 

overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de 

Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe 

Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse 

Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor 

de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Betalingen 

• Stichting Chica heeft haar bankrekeningen bij Rabobank lopen. Rabobank heeft een eigen 

privacyprotocol. 
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• Pintransacties lopen via iZettle, een Europees bedrijf met haar hoofdkantoor in Zweden. iZettle 

heeft een eigen privacyprotocol. 

Derden 

• Stichting Chica deelt geen gegevens met derden. 

Recht op juistheid en inzage 

• Indien gewenst kunnen betrokkenen hun gegevens inzien, (laten) wijzigen of verwijderen. Zij 

kunnen hiervoor contact opnemen met info@stichtingchica.org. 

Data-opslag 

• De spreadsheet donateursadministratie wordt beheerd op de server van Stichting Chica via 

Office365 van Microsoft. Alleen de voorzitter en penningmeester van Stichting Chica hebben 

toegang tot de donateursadministratie. Er wordt een back-up gemaakt via een NAS, die bij de 

voorzitter thuis staat. De voorzitter maakt iedere maand een back-up van de NAS op een 

externe harde schrijf, die veilig en afgesloten wordt bewaard. 

Toestemming voor het plaatsen van foto’s 

• Sinds oprichting van de stichting vraagt Stichting Chica toestemming voor het plaatsen van 

foto’s aan alle betrokkenen. 

Contact 

• Voor vragen omtrent deze privacyverklaring kan contact worden opgenomen met 

info@stichtingchica.org. 
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