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Privacyverklaring Stichting Encour 
 
Wie zijn wij? 
Stichting Encour heeft tot doel mensen te onderwijzen omtrent Bijbelse principes op het gebied 
van geld verdienen en geld besteden. Ons verlangen is dat zij deze principes daarna gaan 
toepassen passen in hun eigen persoonlijk leven en ook gaan doorgeven aan anderen. Voor 
deelnemers en geïnteresseerden van onze activiteiten en voor mensen die onze achterban vormen 
verwerken wij enkele persoonsgegevens. 
 
Onze contactgegevens zijn: 
Telefoon: +31 6 42168527 
E-mail: info@encour.nl  
Website: www.encour.nl  
Adres: Zielhorsterweg 71, 3813 ZX te Amersfoort 
 
Waarom deze verklaring? 
We zijn verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij willen 
daarbij voldoen aan de privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) 
door transparant te 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. In deze verklaring kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan. 
 
De soorten gegevens die wij verwerken, met welk doel en met welke grondslag 
Wij verwerken slechts een beperkt aantal gegevens: 

• In geval van persoonlijke begeleiding, het volgen van een workshop of een cursus 
verzamelen wij uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Wij 
verzamelen deze informatie met uw uitdrukkelijke toestemming: u geeft deze informatie 
aan ons om gebruik te kunnen maken van een dergelijke dienst. 

• In geval van het verstrekken van een donatie/deelnemer aan de vriendenkring verzamelen 
wij uw (of die van de deelnemer) naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres 
en de omvang van de donatie. Wij verzamelen deze informatie met uw uitdrukkelijke 
toestemming: u geeft deze informatie aan ons om uw donatie te kunnen innen dan wel te 
verwerken in ons financieel systeem. Wanneer u ons de naam en e-mailadres en/of 
telefoonnummer van een toekomstige deelnemer verstrekt, dan gebruiken wij dat om met 
die persoon in contact te kunnen komen. Wij gaan ervan uit dat deze gegevens met 
toestemming van de betreffende deelnemer wordt gegeven. 

• In geval van deelname aan een conferentie verzamelen wij uw naam en e-mailadres. Wij 
verzamelen deze informatie met uw uitdrukkelijke toestemming: u geeft deze informatie  
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aan ons om ingeschreven te kunnen worden en informatie te ontvangen over de deelname 
aan de conferentie. 

• In geval van interesse over het werk van stichting Encour verzamelen wij uw naam en e-
mailadres. Wij verzamelen deze informatie met uw uitdrukkelijke toestemming: u geeft 
deze informatie aan ons om op de hoogte gehouden te worden over het werk van Encour. 
U wordt op de mailinglijst geplaatst waarvoor u zich te allen tijde kunt laten uitschrijven.  

• In geval van de aankoop van materialen bij Stichting Encour verzamelen wij uw naam, 
adres, woonplaats en e-mailadres, zodat wij u deze materialen kunnen toezenden.  
 

Verstrekken van gegevens aan derden 
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in een beperkt aantal gevallen aan derden zoals: 

• Onze boekhouder die de cijfers verwerkt tot wettelijk verplichte rapportages. Met hem is 
een verwerkersovereenkomst opgesteld met de verplichting de gegevens in 
overeenstemming met de regels van de AVG voor ons te verwerken. Hij zal bepaalde 
gegevens kunnen doorsturen naar Belastingdienst. Dit als gevolg van een wettelijke 
verplichting voor de Giftenadministratie waaraan wij als stichting dienen te voldoen. 

• Mailchimp die wij gebruiken als verzendsysteem voor onze mailing. 

• Hostingpartij waar wij gebruik van maken. 
 
Opslag en bewaartermijn van de gegevens 
Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig voor het doel waarvoor we de gegevens hebben 
verzameld. Financiële gegevens worden bewaard volgens de wettelijke bewaarplicht (zeven jaar). 
De overige gegevens bewaren we zo lang als nodig is voor het doel: 

• Bij gebruikmaking van een dienst of service (conferentie, workshop, verkoop materiaal, 
e.d.) twaalf maanden na beëindiging van de dienst of service. 

• Gegevens om de nieuwsbrieven te versturen en te bewaren we zolang uw toestemming 
geldt. Indien u uw toestemming intrekt zullen we de gegevens uiterlijk binnen één maand 
verwijderen. 

 
Uw rechten 
U heeft het recht om volgende verzoeken bij ons in te dienen: 

• inzage welke gegevens we van u verwerken; 

• één of alle verwerkingen van uw gegevens te stoppen; 

• wijzigen van uw gegevens; 

• verwijderen van (een deel van) uw gegevens die we verwerken. 
  



 
 
Wanneer u een dergelijk verzoek heeft, kunt u contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door 
ons te schrijven naar het adres bovenaan deze verklaring of mailen aan info@encour.nl  
We zullen aan dit verzoek gehoor geven en daarbij rekeninghouden met de wettelijke 
verplichtingen die wij in acht dienen te nemen. Om te verzekeren dat het verzoek van de juiste 
persoon komt, kunnen we u vragen uzelf te identificeren. Voeg daarom ook uw volledige naam en 
contactgegevens bij. We zullen u zo snel als mogelijk antwoorden maar zeker binnen één maand 
nadat we uw verzoek hebben binnengekregen. 
 
Klacht 
Neem contact met ons op als u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken. 
Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland via onderstaande 
link:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient  
 
Organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen 
Wij hebben de volgende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen zoals: 

• technische maatregelen: antivirussoftware, firewall, back-up, veilige wachtwoorden, een 
beschermde online omgeving; 

• organisatorische maatregelen: de beperking van toegang tot gegevens (door autorisatie en 
authenticatie) en richtlijnen binnen de organisatie over het verwerken van 
persoonsgegevens. 

 
Wijzigingen aan de privacyverklaring 
Het kan zijn dat er in de toekomst wijzigingen gemaakt moeten worden aan de privacyverklaring. 
De meest actuele versie vindt u altijd op onze website. 
 
 
Amersfoort, juni 2021 
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