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Privacy Verklaring  

Stichting EBOO in Kenia geeft toekomst aan kinderen in armoede in Kenia. Wanneer u EBOO in 

Kenia steunt, verwerken wij mogelijk gegevens van u.  

Met deze privacy verklaring maken wij u duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe 

wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie 

aan u of aan anderen verstrekken.  

EBOO in Kenia vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar abonnees, 

donateurs en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst 

mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. EBOO in Kenia houdt zich in alle gevallen aan 

de eisen van de geldende privacy wetgeving. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is 

Stichting EBOO in Kenia.  

Wij kunnen deze privacy verklaring aanpassen. De laatste aanpassing is gedaan op 27 juli 2019. 

Via de hyperlink ‘Privacy Verklaring’ op de pagina ‘De Stichting’ op de website van EBOO in 

Kenia kunt u de laatste versie altijd inzien. 



1. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS  

In deze privacy verklaring lichten wij aan de hand van de verschillende manieren waarop wij 

persoonsgegevens verkrijgen toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij 

deze gegevens gebruiken. 

2. GEBRUIK VAN WEBSITE EBOO IN KENIA  

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest bezochte 

pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze 

gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te 

plaatsen. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd. Onze 

website maakt echter geen gebruik van cookies. 

3. SOCIALE MEDIA 

EBOO in Kenia is te vinden op Facebook. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij 

mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Deze gegevens gebruiken wij niet en 

worden niet opgeslagen.

4. VRAGEN OVER HET WERK VAN EBOO IN KENIA  

U kunt EBOO in Kenia vragen stellen over haar ontwikkelingswerk en noodhulp via post, e-mail, 

telefoon. In geval van telefonisch contact, vragen per post en e-mail registreren wij uw naam en 

eventueel aanvullende gegevens in ons klantsysteem, indien u bijvoorbeeld informatie toegestuurd 

wilt krijgen. Wanneer u contact met ons opneemt, geeft u hiervoor toestemming. 

5. DONEREN  

Als u geld doneert aan EBOO in Kenia, kunnen wij persoonsgegevens zoals contact- en 

betaalgegevens registreren. Dit valt onder ‘wettelijke verplichting’.   

Gegevens van donateurs worden gebruikt om donaties uit te voeren, om u te informeren over 

nieuws, acties en events van EBOO in Kenia en voor fondsenwerving. U kunt zich in elk bericht 

afmelden voor verdere communicatie. 



6. COMMUNICATIE EBOO IN KENIA  

Wij kunnen uw gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Denk aan informeren over 

het ontwikkelingen binnen het werk dat EBOO in Kenia uitvoert via nieuwsbrieven, email, acties en 

sociale media.  

U kunt zich voor de digitale nieuwsbrieven van EBOO in Kenia aanmelden. Uw e-mailadres wordt 

alleen gebruikt voor maximaal twee digitale nieuwsbrieven per maand. In elke nieuwsbrief is een 

link opgenomen waarmee u zich kunt afmelden.  

Uw rechten  

U hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te 

verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie 

kunt u aan ons richten door een email te sturen aan info@ebooinkenia.nl.  

Indien u jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door de ouder (of 

wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk 

vertegenwoordiger).  

  

7. BEVEILIGING  

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw 

persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige 

verwerking.   

Verstrekking aan derden  

EBOO in Kenia gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief een derde partij. Bij deze partij is 

alleen uw mailadres bekend. U kunt u hiervoor afmelden via de link onderin de nieuwsbrief. 

  

Doorgifte buiten Europa  

Uw persoonsgegevens zullen alleen door EBOO in Kenia of door EBOO in Kenia ingeschakelde 

derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de 

geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER. 

Bewaartermijnen  

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de 

bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor EBOO in Kenia de gegevens heeft verzameld 

en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.  


