
  

 

PRIVACYVERKLARING 

 

 

Privacy is een fundamenteel recht dat op dit moment in Nederland wordt gewaarborgd door de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. Deze wet is vervangen op 25 mei 2018 door een nieuwe Europese verordening, de AVG 
(Algemene Verordening Gegevensbescherming), en zal vanaf deze datum gehandhaafd worden.  
         

Stichting Dierenvoedselbank Deventer ondersteunt huishoudens in de gemeente Deventer e.o. die in financiële 
moeilijkheden verkeren om hun huisdieren toch te kunnen onderhouden. Voornamelijk met voedselpakketten en als 
het nodig is mogelijk ook met diergerelateerde producten, zoals een mand of riem. Je privacy is belangrijk voor ons en 
via deze privacyverklaring willen wij je helder en transparant informeren over onze werkwijze en hoe wij omgaan met 
je persoonsgegevens.  
 
We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat 
misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is 
afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar 
nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn.  

 
Persoonsgegevens 

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom Stichting Dierenvoedselbank Deventer je persoonsgegevens verzamelt 

en verwerkt. 

1. Als je je inschrijft bij onze Stichting voor een voedselpakket zullen wij de persoonsgegevens van het 
inschrijfformulier verwerken, alsmede de gegevens van de eventueel aanvragende hulporganisatie 
registreren;  

2. Wanneer je als vrijwilliger ons wilt meehelpen, zullen wij je contactgegevens met inachtneming van 
geheimhouding verwerken; 

3. Ook verwerken wij contactgegevens van onze zakelijke sponsoren, collega-dierenvoedselbanken en andere 
Stichtingen die we helpen. 

Gevolgen niet verstrekken persoonlijke gegevens 
Indien je geen persoonlijke gegevens wilt verstrekken is het organisatorisch onmogelijk om onze dienstverlening uit te 
voeren. 
 
Bewaartermijn & delen van persoonsgegevens met derden 
Stichting Dierenvoedselbank Deventer draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw 
persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens 
niet langer bewaren dan noodzakelijk is. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard 
tot maximaal twee jaar na inschrijving. Ook zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze 
dienstverlening noodzakelijk is of wij hier van u toestemming voor hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd 
intrekken.  

Website 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar we linken op onze website. Stichting 

Dierenvoedselbank Deventer kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je 

persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring(en) van deze website(s) te lezen alvorens van 

deze website(s) gebruik te maken. 

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens 

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw 

persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via ons e-mailadres: 

post@dierenvoedselbankdeventer.nl.  

 

Klacht over gebruik persoonsgegevens 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij je om hierover direct 

contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd 

het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het 

gebied van privacy bescherming https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. De laatste versie kun je altijd 

vinden op onze website. 
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