
Protocol AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Privacyverklaring voor Stichting Neighborhood Feminists 

Persoonsgegevens 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. 
Hier gaat het bijvoorbeeld om de namen en contactgegevens geadministreerd in het kader van: 

1. de donateursadministratie 
2. het adressenbestand voor het versturen van de nieuwsbrief 

Aan het verwerken van persoonsgegevens zijn bijzondere wettelijke voorschriften verbonden. 
Wanneer wij persoonsgegevens verwerken, houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’). 

Ad 1. Donateurs 

Dit betreft persoonsgegevens die donateurs zelf ingevuld hebben bij het doen van een donatie via 
onze website, zoals voor- en achternaam, e-mailadres, woonadres of bankrekening. 

1. Donateurs doen een donatie via handmatige bankoverschrijving, Stichting Mollie (iDeal) of PayPal.  
2. Bij deze laatste twee worden de gegevens door de gekozen betaalmethode zelf verwerkt. 

Neighborhood Feminists ontvangt slechts een overzicht van wat door de donateur zelf is ingevuld. 
Op betalingen via deze diensten is een privacystatement van Mollie en PayPal van toepassing, dat 
buiten het beheer van Neighborhood Feminists ligt. 

3. Deze betalingen geschieden via beveiligde websites. 
4. Neighborhood Feminists ontvangt van iedere donatie via Mollie de door de donateur ingevulde 

gegevens bestaande uit naam en mailadres. Deze gegevens worden door Neighborhood 
Feminists opgeslagen. 

5. Neighborhood Feminists ontvangt van iedere donatie via PayPal de door de donateur ingevulde 
gegevens bestaande uit naam en mailadres, en woonadres indien de donateur er zelf voor 
gekozen heeft deze in te vullen. Deze gegevens worden door Neighborhood Feminists 
opgeslagen. 

6. Gegevens worden opgeslagen zolang noodzakelijk. Neighborhood Feminists is als ANBI verplicht 
gedurende in ieder geval 7 jaar administratie van ontvangen betalingen te bewaren. Indien 
gewenst kan een donatie geanonimiseerd worden in de administratie. 

7. Donateurs die hun mailadres achterlaten worden automatisch ook opgegeven voor de nieuwsbrief 
zodat wij hen kunnen informeren over wat er met hun donatie gebeurt. 



Ad 2. Adressenbestand inzake verzenden nieuwsbrief 

1. Voor het versturen van de nieuwsbrief worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen: voor- 
en achternaam, e-mailadres, land.  

2. Voor het ontvangen van de nieuwsbrief melden personen zich eerst persoonlijk via de website 
aan. 

3. Voor het versturen van digitale nieuwsbrieven maakt Neighborhood Feminists gebruik van een 
digitaal adressenbestand in het programma MailChimp. 

4. Aan iedere nieuwsbrief is een disclaimer toegevoegd met optie tot direct digitaal afmelden. 
5. Wij bewaren gegevens, die in verband met het aanbieden van communicatiediensten verwerkt 

worden, alleen zo lang als strikt noodzakelijk om de doelen te bereiken. 
6. Bezwaar tegen verwerkingen van persoonsgegevens kan te allen tijde aan ons kenbaar worden 

gemaakt. 

Vragen en Contact 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy 
statement of uw gegevens? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor een e-mail sturen 
naar hello@neighborhoodfeminists.com. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden 
gepubliceerd. Uw gegevens worden nooit zonder toestemming gebruikt voor andere doeleinden dan 
waarvoor ze zijn afgegeven. 

Inwerkingtreding 

Deze versie van de privacyverklaring is in werking getreden op 8 december 2019.

mailto:hello@neighborhoodfeminists.com

