Privacy policy Doneeractie.nl
Wij respecteren uw privacy en verwerken uw
persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u
ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de
Wet Bescherming Persoonsgegevens en de
Telecommunicatiewet.
1. Bedrijfsgegevens Doneeractie.nl
Naam bedrijf: Netlevel, tevens handelend onder
de naam Doneeractie.nl
Website: www.doneeractie.nl
Inschrijfnummer KvK: 08199905
BTW-nummer: NL192469502B01
2. Voor Donateurs en bezoekers Website
E-mailadres en NAW-gegevens
Uw e-mailadres en NAW-gegevens gebruiken we
uitsluitend om de door u verzochte informatie toe
te sturen of uw vraag te beantwoorden. Indien u
een donatie heeft gedaan, u uw e-mailadres heeft
ingevuld en u niet heeft aangevinkt “Ik wil
anoniem doneren”, krijgt de Actie-eigenaar uw
naam en e-mailadres te zien. In dat geval kan de
Actie-eigenaar uw e-mailadres gebruiken om u te
bedanken voor uw donatie.
3. Voor Actie-eigenaren
E-mailadres
Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het uitvoeren
van onze diensten. Onderdeel daarvan is dat u een
e-mail van ons kunt verwachten indien u 24 uur na
het aanmelden van een actie nog geen actie heeft
aangemaakt op onze Website. Verder krijgt u een
e-mail met tips wanneer u 24 uur na het
aanmaken van een actie nog geen donatie heeft
ontvangen.
Uw e-mailadres wordt niet gebruikt voor het
overbrengen van ongevraagde communicatie
wanneer u daarvoor geen toestemming heeft
verleend.
4. Voor Donateurs, Actie-eigenaren en bezoekers
Website
Bewaren persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan
noodzakelijk is voor de verwerking van de
doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.
Veiligheid persoonsgegevens

Als wij uw persoonsgegevens overdragen of
ontvangen op onze Website, gebruiken wij altijd
de coderingstechnologieën die erkend worden als
gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij
hebben de nodige veiligheidsmaatregelen
ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig
gebruik of de wijziging te voorkomen van
informatie die wij ontvangen op onze Website.
Op de pagina waar u persoonsgegevens aan ons
verstrekt wordt gebruik gemaakt van een
beveiligde verbinding. Wachtwoorden worden
altijd gehasht opgeslagen. Wij slaan zo min
mogelijk persoonsgegevens van u op en zorgen
ervoor dat in onze database helemaal geen
bijzondere persoonsgegevens worden bewaard,
tenzij dit niet anders kan. Wij nemen technische en
organisatorische maatregelen om het verlies van
gegevens of onrechtmatige verwerking ervan
(zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen
daarom een passend beschermingsniveau en laten
onze site periodiek toetsen.
Alle systemen waarin persoonsgegevens worden
verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de
laatste beveiliging gerelateerde patches van alle
andere belangrijke software, zoals uitgegeven
door de leveranciers van deze software.
Cookies
Doneeractie.nl verzamelt met behulp van cookies
algemene, statistische informatie over de
bezoeken van gebruikers aan de Website, zoals de
gemiddelde duur van een bezoek, frequentie,
eerste bezoek of terugkerende bezoeker, datum
en tijd, om het bezoek van de Website te
analyseren en de dienstverlening beter op de
bezoekers te kunnen afstemmen. Doneeractie.nl
maakt hiervoor onder andere gebruik van Google
Analytics.
Uw rechten
U kunt te allen tijde en zonder kosten de
persoonsgegevens die Doneeractie.nl van u heeft
verwerkt opvragen. Desgewenst kunt u deze
gegevens laten verbeteren, aanvullen, verwijderen
of afschermen. Tevens kunt u bezwaar maken
tegen het ontvangen van informatie van
Doneeractie.nl.
Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy dan
kunt u contact met ons opnemen via het volgende
e-mailadres: contact@doneeractie.nl.
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