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Privacyverklaring 
Stichting Avolare (hierna te noemen “Avolare”, “Wij”, “ons” of “onze”) verwerkt 
persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg.  
Avolare geldt als de Verwerking Verantwoordelijke. Dit betekent dat Avolare bepaalt hoe 
de Persoonsgegevens worden verwerkt. 
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als wij dit doen dan vermelden 
wij dit op de website. Avolare houdt zich aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 
 

Bedrijfsgegevens Avolare 
Naam:   Stichting Avolare 
E-mail:   info@avolare.org  
Telefoonnummer: 06 20 15 37 28 
Adres:   Boersberg 2 
   6865 NG Doorwerth 
 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom? 
Op onze website worden verschillende mogelijkheden geboden om persoonsgegevens 
achter te laten, namelijk: 

1. ‘Neem contact op’ 
2. ‘Ontvang onze nieuwsbrief’ 
3. ‘Vrijwilliger worden’ 
4. ‘Steun Avolare’ 

 

ad.1. Neem contact op 
 

Gegevens Waarom nodig 
Naam  
(verplicht invoeren) 

De naam van de persoon gebruiken we 
logischerwijs ter identificatie van diegene 
die contact opneemt. 

E-mailadres 
(verplicht invoeren) 

Zo kunnen we u van een antwoord 
voorzien en met u communiceren 

Telefoonnummer 
(verplicht invoeren) 

We registreren het telefoonnummer voor 
het geval dat communicatie anders dan 
via e-mail nodig is. 

 

Geregistreerde gegevens worden door ons opgeslagen in een daarvoor bestemde en 
beveiligde database. Uitsluitend het bestuur en de (assistent-)manager van de stichting 
hebben toegang tot deze gegevens op basis van ‘need to know’.  
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De bewaartermijn van het contactformulier is 2 jaar, of zoveel langer als wettelijk 
noodzakelijk is. 
Iedere 2 jaar vindt een beoordeling plaats van de opgeslagen gegevens. Niet 
noodzakelijke persoonsgegevens worden vernietigd of ten minste geanonimiseerd.  
 

ad.2. Ontvang onze nieuwsbrief 
 

Gegevens Waarom nodig 
Naam Om de geïnteresseerde correct aan te 

kunnen spreken. 
E-mailadres 
(verplicht invoeren) 

We registreren het e-mailadres van de 
geïnteresseerde zodat we de nieuwsbrief 
naar dit e-mailadres kunnen sturen. 

 

Het e-mailadres wordt door ons opgeslagen in een daarvoor bestemde en beveiligde 
database. Uitsluitend het bestuur en de (assistent-)manager van de stichting hebben 
toegang tot deze gegevens op basis van ‘need to know’. 

De bewaartermijn van het e-mailadres is gelijk aan de inschrijftijd voor de nieuwsbrief. 
Nadat de geïnteresseerde zich heeft uitgeschreven voor onze nieuwsbrief zal het e-
mailadres direct verwijderd worden. 
 

ad.3. Vrijwilliger worden 
 
Op het formulier van de (voor)aangemelde vrijwilliger worden de volgende gegevens 
geregistreerd. 

Let op: Dit betreft alleen het online formulier op het www. avolare.org voor 
vooraanmelding in verband met interesse in vrijwilligerswerk bij Avolare. De opslag van 
gegevens van geregistreerde vrijwilligers (inclusief vrijwilligersovereenkomst) wordt 
beschreven in het uitgebreidere privacy beleid van Avolare. 

Gegevens Waarom nodig 
Naam  
(verplicht invoeren) 

De naam van de kandidaat gebruiken we 
logischerwijs ter identificatie van de 
aanmelding. 

E-mailadres 
(verplicht invoeren) 

We sturen een bevestiging van de 
aanmelding naar het opgegeven e-
mailadres, houden de potentiële 
vrijwilliger via een speciale nieuwsbrief op 
de hoogte en gebruiken dit e-mailadres 
voor verdere communicatie. 

Telefoonnummer 
(verplicht invoeren) 

We registreren het telefoonnummer voor 
het geval dat communicatie anders dan 
via e-mail nodig is. 

Woonplaats 
(verplicht invoeren) 

De woonplaats van de potentiële 
vrijwilliger registreren we zodat we weten 
of de persoon in ons werkgebied woont. 

Interesse in welke afdeling(en) 
(verplicht invoeren) 

Met deze informatie kunnen we bepalen 
of het nodig is de aanmelding te 
verwerken, afhankelijk van de bezetting 
van de verschillende afdelingen. 
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‘Vertel wat over jezelf’ 
(verplicht invoeren) 

Deze motivatie gebruiken we om in te 
schatten of de aanmelding voor Stichting 
Avolare interessant is, of de potentiële 
vrijwilliger voldoende bekwaam is en dus 
of het zinvol is de kandidaat uit te nodigen 
voor een kennismakingsgesprek. 

 

Deze gegevens worden opgeslagen in een daarvoor bestemde en beveiligde database. 
Uitsluitend het bestuur en de (assistent-)manager van de stichting hebben toegang tot 
deze gegevens. op basis van ‘need to know’. 
 
De bewaartermijn van de geregistreerde gegevens is maximaal 2 jaar te rekenen vanaf 
het laatste contactmoment met de (potentiële) vrijwilliger, of zoveel langer als wettelijk 
noodzakelijk is. 
 

ad.4. Steun Avolare 
 
Donaties via onze website www.avolare.org komen binnen via een geïntegreerde module 
van Geef.nl. Via de module kunnen personen of bedrijven zich als donateur opgegeven, 
zowel voor een incidentele als structurele schenking. De aanmelding geschiedt door 
middel van een webformulier. De donateur krijgt daarbij de vraag of de aanmelding al 
dan niet anoniem verwerkt dient te worden.  

Bij anonieme aanmeldingen ontvangen wij geen persoonsgegevens en wordt er dus niets 
door ons geregistreerd. 
In geval van niet-anonieme aanmeldingen krijgen wij de persoonsgegevens van de 
donateur via Geef.nl doorgestuurd. De donateur bepaalt zelf welke gegevens worden 
meegestuurd, en kiest daarbij uit de volgende mogelijkheden: e-mailadres, aanhef, 
voornaam, tussenvoegsel, achternaam, straatnaam en huisnummer, postcode, 
woonplaats en land. 

De donateur krijgt de keuze om zich aan te melden voor de maandelijkse nieuwsbrief van 
Geef.nl. Deze keuze heeft geen betrekking tot registratie van persoonsgegevens door 
Stichting Avolare. 

Om het formulier te verzenden dient de donateur akkoord te gaan met de donatie 
voorwaarden en de privacyverklaring van Geef.nl. Deze verklaring is te vinden op 
https://www.geef.nl/nl/page/privacy. 

De donateur krijgt tevens de keuze om aan te vinken dat Stichting Avolare contact 
mag opnemen met betrekking tot de donatie. 

De door ons via Geef.nl verkregen gegevens worden door ons opgeslagen in een daarvoor 
bestemde en beveiligde database. Uitsluitend het bestuur en de (assistent-)manager van 
de stichting hebben toegang tot deze gegevens op basis van ‘need to know’. 

De bewaartermijn van de geregistreerde gegevens is in geval van een incidentele 
schenking maximaal 1 jaar, of zoveel langer als wettelijk noodzakelijk is. In geval van 
structurele schenkingen loopt de bewaartermijn door tot 1 jaar na het opzeggen van het 
donateurschap, of zoveel langer als wettelijk noodzakelijk is. Na de bewaartermijn zullen 
de geregistreerde gegevens vernietigd of geanonimiseerd worden. 

 

http://www.avolare.org/
https://www.geef.nl/nl/page/privacy
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Hoe lang bewaren wij de gegevens? 
De persoonsgegevens die wij verzamelen bewaren we niet langer dan strikt noodzakelijk 
is voor de doelen waarvoor de gegevens verzameld zijn en wettelijk noodzakelijk is. Zie in 
de toelichting per onderdeel hierboven. 

Met wie delen wij persoonsgegevens? 
Avolare gaat zorgvuldig om met verzamelde persoonsgegevens. We zullen de gegevens 
nooit ter beschikking stellen aan derden voor wat voor doeleinden dan ook. Indien het wel 
nodig is om persoonsgegevens met derden te delen dan vragen we vooraf toestemming 
en sluiten wij een verwerkersovereenkomst met de derde.  

Beveiliging 
Avolare 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 het idee heeft dat de gegevens 
toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met 
ons op. Stuur bij voorkeur een e-mail naar AVG@avolare.org. 
 
Avolare wijst bij deze op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier ingediend worden. 

Cookies (website) 
Avolare gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen 
inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste 
bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de gebruikte computer, tablet of 
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking 
van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren 
werkt en de cookies onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij 
hiermee de website optimaliseren. Afmelden voor cookies kan door de internetbrowser zo 
in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast is het mogelijk om alle 
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser te verwijderen. 

Ingediende gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Wanneer u meer informatie over ons AVG beleid wilt ontvangen, een verzoek wilt 
indienen voor het inzien of verwijderen van gegevens of een klacht heeft met betrekking 
tot het AVG beleid van Stichting Avolare dan kunt u contact met ons opnemen. 
Stuur bij voorkeur een e-mail naar AVG@avolare.org. 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie 
van het identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ 
(machine readable zone, dit is de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de 
privacy. We zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op het verzoek 
reageren. 
 
Als de afhandeling van een klacht niet voldoet aan uw wens kunt u contact opnemen met 
de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

mailto:AVG@avolare.org
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
mailto:AVG@avolare.org
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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Vragen? 
Heeft u overige vragen of wilt u ons uitgebreide privacy beleid inzien? U kunt ons 
bereiken via: 
E-mail:   info@avolare.org 
Telefoonnummer:  06 20 15 37 28 

Deze privacyverklaring is op 19 augustus 2020 opgesteld. 
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