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Privacyverklaring, opgesteld door het bestuur van  
Stichting De Vriendenkring van Father Jesudoss 

Afspraken van de privacyverklaring 
Stichting De Vriendenkring van Father Jesudoss maakt bij het uitvoeren van haar werkzaamheden, 
gebruik van persoonsgegevens.  

• Het bestuur respecteert de privacy van degenen die zich tot ons wenden. 
• Het bestuur draagt zorg voor dat de persoonlijke informatie die met ons wordt 

gedeeld en ziet erop toe dat deze informatie vertrouwelijk wordt behandeld.  
• Daarbij houdt het bestuur zich aan de privacywetgeving conform de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
AVG betekent: De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in 
de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen 
van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. 

• Het bestuur van Stichting De Vriendenkring van Father Jesudoss zorgt ervoor dat 
persoonsgegevens alleen voor doelgerichte activiteiten worden verzameld en 
verwerkt.  

• Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van de betrokken personen.  
• Het secretariaat van Stichting De Vriendenkring van Father Jesudoss verwerkt alleen 

de persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor het afgesproken doel.  
• Het secretariaat Stichting De Vriendenkring van Father Jesudoss bewaart uw 

gegevens niet langer dan nodig is om het doel, waarvoor wij uw gegevens nodig 
hebben, te bereiken.  

• Het bestuur van Stichting De Vriendenkring van Father Jesudoss zal de door uw 
verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, indien u hiervoor geen 
toestemming hebt gegeven. 

• Bent u het niet eens met de wijze waarop uw persoonsgegevens gebruikt worden, 
dan graag melden op het secretariaat. Zie NAW gegevens briefhoofd. 

• Een uitgebreide versie van de privacyverklaring ligt ter inzage op het secretariaat. 
• Indien u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze 

stellen door een e-mailbericht te sturen naar het secretariaat. 
• Het bestuur heeft aan de vrienden in Nederland en aan Fr. Jesudoss en anderen 

toestemming gevraagd voor deze privacyverklaring.  . 
• Als er derden benaderd worden zal er mondeling gevraagd worden om 

persoonsgegevens te mogen gebruiken. 
• Indien u zich als vriend hebt laten uitschrijven dan zullen we uw persoonlijke 

gegevens verwijderen. 
 


