Privacyverklaring Stichting Encour
Wie zijn wij?
Stichting Encour heeft tot doel om mensen te onderwijzen hoe bijbels met hun geld om te
gaan, dit toe te passen in hun persoonlijke leven end it door te geven aan anderen. Onder de
vlag van stichting Encour worden ook de activiteiten van Compass Europe uitgevoerd. Om
via een achterban dit werk mogelijk te maken en houden en om geïnteresseerden verwerken
wij enkele persoonsgegevens.

Onze contactgegevens zijn:
Telefoon: 0640906046
e-mail: info@encour.nl
website: www.encour.nl en www.compass1.eu
adres: Zielhorsterweg 81, 3813 ZX te Amersfoort

Waarom dit statement?
We zijn er verantwoordelijk voor om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.
Wij moeten daarbij voldoen aan de privacyverklaring. Wij willen oa transparent zijn over de
soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij de gegevens
delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.

1. Soorten gegevens die wij verwerken
Wij verwerken slechts een beperkt aantal gegevens:
-

-

In geval van persoonlijke begeleiding, het volgen van een workshop of een cursus
(mogelijk) uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres.
In geval van deelname aan een conferentie: uw naam en emailadres.
In geval van het verstrekken van een donatie/deelnemer aan de vriendenkring: uw
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres incl de omvang van de
donatie.
In geval van informering over het werk van stichting Encour: uw naam en emailadres

2. Doelen van de verwerking van de gegevens
Wij verwerken uw gegevens vanwege de volgende redenen:
-

Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand
Het analyseren van ons ambassadeursbeleid/onze werkwijze om een achterban op te
bouwen
Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard
Het analyseren en inschatten van de huidige en toekomstige financiële situatie van
stichting Encour.

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens
Wij gebruiken minstens een van de volgende gronden voor de verwerking van
uw persoonsgegevens:
-

De uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor
specifieke doeleinden.
Het kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting.
Om een goede bedrijfsvoering van Encour te kunnen uitvoeren.

4. Opslag en bewaartermijn van de gegevens
- Wij bewaren uw gegevens alleen zo lang als nodig is.
- Wij bewaren ze na beeindiging van onze relatie alleen zover vereist via de wettelijke
termijn.

5. Informatie, wijziging en bezwaar
- U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw bedrijfsgegevens.
Hierover kunt u altijd contact opnemen.
- Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen: of wij uw persoonsgegevens
verwerken en de manier waarop.
6. Beveiliging van uw gegevens
- Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw
persoonsgegevens te beveiligen.

7. Verstrekken van gegevens aan derden
- Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan derden.
- Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering verstrekken wij mogelijk wel uw
gegevens aan de volgende externe personen of partijen, vastgelegd in een
overeenkomst:
a) Onze boekhouder die de cijfers verwerkt tot maand/kwartaal/jaarrapportages
b) Mailchimp die wij gebruiken als verzendsysteem voor onze mailing.

8. Wijzigingen van het privacy statement
- Het kan zijn dat er in de toekomst wijzigingen optreden. De meest actuele versie vindt
u altijd op onze website.

9. Klachtrecht
- Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw gegevens verwerken? Neem dan
contact met ons op of als u er niet uitkomt kunt u informati vinden bij
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

