
Privacy Statement 

Indlu Yethemba Ministries 

 

 

 Inleiding 
 
 
Indlu Yethemba Ministries in Zuid-Afrika wordt in Nederland vertegenwoordigd door de Stichting 

Vrienden van Indlu Yethemba.  
De Stichting Vrienden van Indlu Yethemba, gevestigd aan Alddiel 12, 8926 XB  Leeuwarden, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. 
 
Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw 
persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter 
beschikking gesteld. Hieronder staat ons privacy beleid, aan welke regels wij ons houden en wat u 
kunt doen om uw privacy te beschermen. 

 

 Contactgegevens 
 

 

Stichting Vrienden van Indlu Yethemba 
Alddiel 12 
8926 XB  Leeuwarden 

 

Site www.indlu-yethembaministries.org 
Email info@indlu-yethembaministries.org 
IBAN NL16 RABO 0116 7752 54 
K.v.K. 01147458 
Stichting Vrienden van Indlu Yethemba heeft een ANBI-status 

 
 

 Persoonsgegevens die wij verwerken 

 
 

Stichting Vrienden van Indlu Yethemba houdt een donateursadministratie bij waarin 
persoonsgegevens worden vastgelegd. Het gaat om donateurs, belangstellenden, fondsen, kerken, 
bedrijven en vrijwilligers. 

 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken: 
 
- Aanhef 
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Adresgegevens 

- Emailadres 
- Bankrekeningnummer 
- Gegeven donatie 

- Bij vrijwilligers die naar Zuid-Afrika willen gaan: geboortedatum 
 

 
  

http://www.indlu-yethembaministries.org/
mailto:info@indlu-yethembaministries.org


 

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

 
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter 
niet controleren of een bezoeken ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te 
zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hun 
kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij 

zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem 
dan contact met ons op via info@indlu-yethembaministries.org . Dan verwijderen wij deze 
informatie. 
 
 

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

 
 

Stichting Vrienden van Indlu Yethemba verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het sturen van de nieuwsbrief van Indlu Yethemba Ministries in Zuid-Afrika 
- Het overmaken van uw donaties aan Indlu Yethemba Ministries in Zuid-Afrika 
- Het kunnen sturen van bedankberichtjes vanuit Zuid-Afrika 
- U, indien u als vrijwilliger naar Zuid-Afrika wilt gaan, te kunnen bellen of e-mailen om een 

afspraak te maken voor een intakegesprek 

 
 

 Geautomatiseerde besluitvorming 

 
 
Stichting Vrienden van Indlu Yethemba neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen 
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om 
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s or –systemen, zonder dat daar een 
mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Stichting Vrienden van Indlu Yethemba) tussen zit. 
 

 

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

 
 
Stichting Vrienden van Indlu Yethemba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om 
de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij verwerken de volgende 

gegevens: 
 

- Aanhef 
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Adresgegevens 
- Emailadres 

- Bankrekeningnummer 
- Bij vrijwilligers die naar Zuid-Afrika willen gaan: geboortedatum 

 
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 
- Gegevens van donateurs en belangstellenden blijven in onze database zolang wij toestemming 

van u hebben om de nieuwsbrief en bedankberichtjes vanuit Zuid-Afrika naar u te versturen. 

Zodra u aangeeft dat u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, verwijderen wij uw 
gegevens. 

- Gegevens van vrijwilligers bewaren wij gedurende 2 kalenderjaren na de periode waarin het 
vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika plaats heeft gevonden. Op deze manier kunnen we nog 
enquêtes versturen naar de vrijwilliger en hen betrokken houden bij het werk van Indlu 
Yethemba Ministries. Daarna verwijderen wij de gegevens. 

- De wet schrijt ons voor de bankafschriften met betalingsgegevens 10 jaar lang te bewaren. 

 
  

mailto:info@indlu-yethembaministries.org


 

 Delen van persoonsgegevens met derden 

 
 
Stichting Vrienden van Indlu Yethemba verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze 
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen 
aan een wettelijke verplichting. Ook Indlu Yethemba Ministries in Zuid-Afrika zorgt voor eenzelfde 
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Vrienden van Indlu 
Yethemba blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 
 

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

 
 
Stichting Vrienden van Indlu Yethemba gebruikt de volgende cookies: 
- geanonimiseerde tracking cookie om het gebruik van onze website bij te houden. Deze cookie 

wordt 2 jaar lang geplaatst. 

 
De meeste cookies gaan weg als u de website verlaat. Sommige cookies blijven enkele dagen tot 
en met jaren op uw computer staan. Via de instellingen in uw browser kunt u altijd de cookies 
verwijderen. Wees ervan bewust dat als u geen cookies wilt, bepaalde functies van de website 
verloren kunnen gaan of onderdelen niet goed werken. 
 
 

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

 
 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken 
of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Vrienden van 
Indlu Yethemba en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons 
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een 

computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van 
uw persoonsgegevens sturen naar info@indlu-yethembaministries.org  
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfote, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
 
Stichting Vrienden van Indlu Yethemba wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om 
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan 

via de volgende link:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
 

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

 
 
Stichting Vrienden van Indlu Yethemba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact op via info@indlu-yethembaministries.org  
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