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Privacyverklaring

Wij, Stichting RizQ, hebben het belang van uw privacy hoog staan. Het is daarom ook onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacybeleid is van toepassing op de
diensten van Stichting RizQ. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met informatie die
we over u te weten komen. Mocht u na het lezen van het privacybeleid vragen hebben, schroom dan
niet om uw vragen te mailen.
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1. Vernieuwde privacyverklaring
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Wanneer er iets op de website wijzigt, zijn wij verplicht de privacyverklaring aan te passen. Let dus
altijd op de wijzigingsdatum en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen
wijzigingen ook apart aan te kondigen.

2 Verwerken van uw persoonsgegevens
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Stichting RizQ is
verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet
met derde partijen gedeeld, mits de stichting dit wettelijk verplicht is. Verder worden de gegevens
intern gebruikt ten behoeve van de stichting en haar einddoelen.

3 Afhandelen donatie
Wanneer u bij ons een donatie doet, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te
kunnen handelen. Wij krijgen informatie over uw betaling van uw bank.
Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, telefoonnummer, geslacht, NAW-gegevens en
e-mailadres. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie zeven jaar daarna (dat is de
wettelijke bewaarplicht).

4 Afhandelen bestelling (Buy & Donate)
Wanneer er een bestelling bij Stichting RizQ geplaatst wordt, gebruiken wij de persoonsgegevens om
de bestelling netjes af te handelen. Stichting RizQ mag dan de persoonsgegevens (adres) aan de
bezorger overdragen om de bestelling te laten bezorgen. Tevens ontvangen wij informatie over uw
betaling die via de desbetreffende bank is gelopen.

Om de bestelling te kunnen afhandelen, gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer,
e-mailadres en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. De informatie wordt
bewaard tot de bestelling is afgehandeld, mits het voor ons wettelijk verplicht is gegevens te
bewaren.

5 Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij hebben daarom passende
technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen
verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Wij hebben een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke,
organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.
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Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de
doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving
vereist. Bij een eventuele datalek zijn wij verplicht er direct een melding van te maken bij de
autoriteit bescherming persoonsgegevens.

6 Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van
alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.
Als u vragen hebt of wil weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met
ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:

● Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
● Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
● Het laten corrigeren van fouten
● Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
● Intrekken van toestemming (machtiging)
● Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

In bovenstaande gevallen, uitgezonderd het eerste punt, zullen wij u altijd vragen uw verzoek
schriftelijk in te dienen. Om veiligheidsredenen zal altijd om verificatie van uw gegevens worden
gevraagd.

7 Nieuwsbrieven
Stichting RizQ zet elk kwartaal een nieuwsbrief uit. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten,
meldt u zich automatisch aan voor de nieuwsbrief abonnees die tevens kosteloos is. In de nieuwsbrief
ontvangt u beknopte informatie over de nieuwste weetjes, projecten en resultaten.

Met uw toestemming gebruiken wij uw NAW-gegevens en e-mailadres. U kunt te allen tijde de
mailing stopzetten door u af te melden via een afmeldlink die meegezonden wordt in de e-mail. Uw
gegevens worden niet verstrekt aan derden.

8 Contactformulier
Via ons contactformulier is het mogelijk om contact te leggen met onze klantenservice. Hier kunt u
uw vragen stellen en informatie opvragen. Om uw vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden,
vragen wij u uw vraag zo goed mogelijk te formuleren.

Tevens hebben wij uw NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer nodig om contact te kunnen
leggen en uw vraag af te handelen. Deze gegevens worden verwijderd nadat wij uw vraag hebben
beantwoord, mits het voor ons wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren.

9 Contactgegevens
Adres: Stichting RizQ
Unit A2239
Oder 20
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2941 DC Den Haag
Mail: Info@stichting-rizq.nl
WhatsApp klantenservice: +31643138927
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