
 

 
Privacyverklaring Stichting Timotheos 
 
Stichting Timotheos Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Wij vinden privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. 
 
Contact Stichting Timotheos 
Bestuur Stichting Timotheos 
Achterwillenseweg 98a, 2805 KB Gouda (secretariaat) 
Email: secretaris@timotheos.nl.  
 

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
 
- NAW-gegevens 
- E-mailadres(sen) 
- Telefoonnummer(s) 
- Geslacht 
- Bankrekeningnummer (bij donaties en/of machtigingen) 
- Curriculum Vitae (bij sollicitaties) 
- ‘Rol’ (bijv. particulier, ondernemer, kerk, vrijwilliger, eenmalige/periodieke donateur etc.) 
 
Soms worden (bijzondere) persoonsgegevens gevraagd. In deze situatie wordt u geïnformeerd en om 
toestemming gevraagd. Wij krijgen geen persoonsgegevens van andere organisaties. 
 

2. Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens? 
 

- Als u zich aanmeldt voor ons adoptieprogramma of als u donateur wilt worden.  
- Als u eenmalig/periodiek wilt doneren. Bijvoorbeeld via een automatische incasso. 
- Om u te informeren over ons werk door het kwartaalblad, (incidentele) mailings en (indien van 

toepassing) sponsorpost toe te sturen. Soms vragen wij hierbij ook om financiële steun. 
- Als wij u willen uitnodigen voor activiteiten en/of evenementen. 
- Als u bij ons solliciteert als werknemer of vrijwilliger. 
- Als u zich als vrijwilliger wilt inzetten in Malawi of in Nederland. 
- Als wij u benaderen als kerk, school of vereniging voor voorlichting en/of financiële steun. 

 
Om bovenstaand(e) doel(en) voor u te realiseren is het nodig dat u, afhankelijk van het doel, 
bepaalde persoonsgegevens aan ons verstrekt. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt 
worden met uw toestemming en, in het geval van een automatische incasso, na verstrekking 
door u van een getekend incassoformulier. 
 

3. Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens? 
 

In de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bepaald hoelang wij uw 
persoonsgegevens mogen bewaren. De zogenaamde wettelijke bewaartermijnen. Wij houden ons aan 
deze termijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.  
 
 
 
 



 

 
 

 
 

4. Wie krijgt de persoonsgegevens? 
 

Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derde partijen, anders dan wanneer dat nodig is voor 
het doel waarvoor u uw gegevens beschikbaar stelde. Denk daarbij aan de postverzender, de drukkerij, 
het reclamebureau, de accountant en het CRM-systeem. Met deze partijen hebben wij een getekende 
verwerkersovereenkomst.  
 

5. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens? 
 
Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke 
gegevens te beschermen. Daarbij kunt u denken aan een beveiligd CRM-systeem en het toekennen 
van verschillende autorisaties op basis van iemands functie. Op deze manier zorgen we ervoor dat uw 
persoonsgegevens alleen zichtbaar zijn voor medewerkers/vrijwilligers die hiervoor bevoegd voor zijn. 
Daarbij worden de gegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor u deze hebt gegeven. 
 

6. Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen?  
 
U kunt op ieder moment aan ons vragen welke gegevens wij van u hebben, deze laten wijzigen of 
verwijderen. Dat is uw recht. In de AVG staat omschreven dat u ook nog andere rechten heeft. Hierover 
kunt u meer lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u gebruik wilt maken van 
één van deze rechten, dan kunt u contact opnemen met de coördinator privacy. De coördinator is te 
bereiken via privacy@timotheos.nl U hebt ook het recht om, bij schending van privacy-rechten, 
rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


