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Privacyverklaring en disclaimer 

Stichting Mirembe verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de 
geldende wetgeving. In deze privacyverklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd. 

  

Toepasselijkheid 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door donateurs en abonnees op 
de nieuwsbrief verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens). 

Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van: 

het verzenden van de nieuwsbrief; 

het tot stand brengen en uitvoeren van uw donatie; 

het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Stichting Mirembe verzamelt de volgende gegevens: naam, adres, e-mailadres, bankgegevens, 
gegevens met betrekking tot transacties, donaties die relevant zijn indien u met ons in contact 
treedt of financieel bijdraagt aan onze acties. 

Stichting Mirembe gebruikt het e-mailadres van abonnees op de digitale nieuwsbrief. Eenmaal per 
jaar gebruikt Stichting  de adresgegevens van de abonnees die de papieren versie van de Mirembe
speciale nieuwsbrief (kerstbrief) willen  ontvangen.

Uw rechten 

We gebruiken uw gegevens om u van informatie over onze activiteiten te kunnen voorzien en om 
donaties te kunnen verwerken. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die 
door ons worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Bij het 
verwijderen van donateursgegevens moeten we wel rekening houden met  van de eisen
Belastingdienst om donatiegegevens 7 jaar te bewaren. 

E-mail 
Indien u zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link 
waarmee u zich kunt afmelden. 

Hoe beveiligt Stichting Mirembe gegevens? 

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stichting Mirembe technische en 
organisatorische maatregelen getroffen. Persoonsgegevens staan enkel op pc’s van bestuursleden. 
Deze pc’s zijn voorzien van de laatste update en antivirussoftware. Daarnaast worden er 
persoonsgegevens bewaard in de Google Cloud. 

Verwerken gegevens door derden 

Voor het verzenden van de nieuwsbrief maakt Stichting Mirembe gebruik van MailChimp. 
Met MailChimp is een verwerkingsovereenkomst afgesloten die voldoet aan de huidige 
wetgeving. 
 


