
Privacyverklaring Stichting Hellabeem  
 
Stichting Hellabeem is zich bewust van haar verantwoordelijkheid om 
zorgvuldig met de door u verstrekte persoonsgegevens om te gaan en uw 
privacy te waarborgen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt en 
beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leest u welke 
gegevens wij van u bewaren, waarom en hoe lang.  
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
Wij hebben persoonsgegevens van u omdat u aangegeven hebt donateur 
van Hellabeem te willen zijn of informatie te willen ontvangen. Hieronder 
een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, voor zover 
deze bij ons bekend zijn:  

 voornaam/voorletters en achternaam  

 adres  

 telefoonnummer 

 e-mailadres  

 of u ons gemachtigd hebt uw maandelijkse of jaarlijkse donatie te 
incasseren 

 bij een machtiging: uw bankrekeningnummer 

 het bedrag van uw maandelijkse of jaarlijkse donatie 

 of u daarvoor een schenkingsovereenkomst met ons heeft afgesloten 

 de datum van ontvangst van donaties 

 of en hoe u de nieuwsbrief wilt ontvangen. 
 
Met welk doel registreren wij deze gegevens?  
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden gebruikt voor de 
volgende doelen:  

 het in stand houden van een actueel donateursbestand 

 het periodiek incasseren van uw donatie 

 het sturen van nieuwsbrieven en ander informatiemateriaal 

 het voldoen aan wettelijke verplichtingen (van bijvoorbeeld fiscale 
autoriteiten en opsporingsinstanties). 

 
Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor zij zijn verzameld.  

 In het kader van de ANBI-verplichtingen moeten wij betaalgegevens 
zeven jaar lang bewaren. Daarna verwijderen wij uw gegevens uit onze 
bestanden. Wel bewaren wij uw naam, e-mail- en/of postadres voor het 
verzenden van de nieuwsbrief.  



 In elke digitale nieuwsbrief kunt u via de knop Unsubscribe from this list 
aangeven dat u deze niet langer wenst te ontvangen.  

 Wilt u de papieren nieuwsbrief stopzetten, neem dan contact op met ons 
via communicatie@hellabeem.nl.  

 U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur door een mail te sturen 
aan secretaris@hellabeem.nl. Daar kunt u ook uw adreswijziging of 
andere wijzigingen doorgeven.  

 
Delen wij uw gegevens met derden? 
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is om 
te voldoen aan een wettelijke verplichting en aan partijen waarmee wij een 
verwerkersovereenkomst afsluiten om ervoor te zorgen dat ook zij zich 
houden aan de eisen die de AVG stelt. Alle aan ons toevertrouwde 
informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld.  
 
Beveiliging  
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen 
te gaan. Zowel de database als de boekhouding zijn extern gehost (binnen 
de EU) met voldoende beveiliging en bevinden zich dus niet op lokale 
computers.  
 
Uw rechten  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens door de stichting. U kunt daartoe 
contact met ons opnemen via secretaris@hellabeem.nl. 
 
Dank voor uw vertrouwen en voor uw steun aan Hellabeem! 
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