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WIE ZIJN WE
Stichting Lovers Foundation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74469053, RSIN
859913995 en gevestigd aan Korbeel 9, 1834 TV Sint Pancras. Ons website-adres is: https://loversfoundation.nl
of www.loversfoundation.nl. E-mail: info@loversfoundation.nl. Telefoon 06-28453333. De Stichting respecteert
de bescherming van de persoonsgegevens. De Stichting gebruikt persoonlijke gegevens alleen voor het doel
van de stichting:
Het bieden van (im)materiële hulp aan personen of bedrijven, instellingen en verenigingen.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De persoonlijke informatie worden door de Stichting uitsluitend intern verwerkt op een vertrouwelijke en
zorgvuldige wijze.

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WE VERZAMELEN EN WAAROM WE DIE
VERZAMELEN
De Stichting registreert de gegevens die nodig zijn voor het verwezenlijken van haar doelstellingen.

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS
Bij het vastleggen van de gegevens wordt onderscheid gemaakt tussen:
• Donateurs: informatie van onze donateurs: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en
bankrekeningnummer voor het versturen van de donatiefactuur en het Jaarprogramma, en hun
emailadres voor het informeren over de activiteiten van de Stichting.
• Andere geïnteresseerden: van hen noteren wij de gegevens zoals ons die vrijwillig door hen worden
opgegeven. waaronder naam en emailadres .
Deze gegevens worden door ons gebruikt in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

REACTIES
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het
IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.
Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan
worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden:
https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de
context van je reactie.

MEDIA
Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je
afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen
van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

CONTACTFORMULIEREN EN TESTIMONIALS
Op de website is de mogelijkheid om met de stichting in contact te komen geïntegreerd. U kunt middels het
contact formulier een e-mail sturen aan de stichting. Ditzelfde kan ook voor het indienen van een testimonial.
De getoonde velden worden geregistreerd en verstuurd in het bericht aan de stichting.
Het contact formulier is een bericht aan de stichting zelf als een e-mail en zal door de stichting worden gebruikt
om met de schrijver in contact te kunnen treden.
Het testimonial-formulier wordt na goedkeuring van de stichting openbaar geplaatst op de website onder het
kopje “testimonials”. U kunt altijd een testimonial laten verwijderen.

COOKIES
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een
cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in
te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw
browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je
browser sluit.
Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave
opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij”
selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies
verwijderd.
Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze
cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze
cookie is na een dag verlopen.

INGESLOTEN INHOUD VAN ANDERE WEBSITES
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen,
berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze
andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je
interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een
account hebt en ingelogd bent op die website.

ANALYTICS
MET WIE WE JOUW DATA DELEN
De Stichting verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit is om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

HOE LANG WE JOUW DATA BEWAREN
Wij bewaren de gegevens zo lang als nodig is om een kwalitatieve en zorgvuldige administratie te kunnen
voeren en aan de wettelijke bewaarplicht te voldoen.

De gegevens van donateurs en andere geïnteresseerden worden bewaard en gebruikt tot betrokkene te
kennen heeft gegeven niet langer geïnteresseerd te zijn en verwijdering verzoekt van de gegevens.
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard.
Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze
moeten modereren.
Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke
informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of
verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen
deze informatie ook bekijken en wijzigen.

WELKE RECHTEN JE HEBT OVER JE DATA
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand
van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan
ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens
die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

WAAR WE JOUW DATA NAARTOE STUREN
Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

AANVULLENDE INFORMATIE
HOE WE JOUW DATA BEVEILIGEN
De Stichting neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als iemand de indruk heeft dat zijn/haar gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, kan men daarover contact opnemen met secretaris van de Stichting.
De website staat op een server in Nederland en is in eigen beheer.

WAT VOOR GEAUTOMATISEERDE BESLUITEN WE NEMEN EN PROFILERING WE
DOEN MET GEBRUIKERSGEGEVENS
Er wordt door onze stichting geen gebruik gemaakt van profiling of geautomatiseerde verwerking van persoons
gegevens.

CONTACT
Zijn er vragen of opmerkingen over dit privacy beleid? Neem dan contact op met de Stichting via de secretaris
zoals in het briefhoofd is opgenomen.

WIJZIGINGEN
Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u deze
Privacyverklaring met regelmaat te lezen.

PUBLICEREN
Deze privacyverklaring wordt gepubliceerd op onze website
https://loversfoundation.nl/privacybeleid/
waar de meest recente versie is te downloaden.
Of direct via onderstaande url
https://loversfoundation.nl/wp-content/uploads/2019/04/privacy-verklaring-Stichting-LoversFoundation-mei2019.pdf

