PRIVACYBELEID
Verwerking persoonsgegevens
Jij bent belangrijk. Als gast, donateur, vrijwilliger of sponsor. Wij verwerken jouw persoonsgegevens
conform de GDPR en overige privacy gerelateerde wet- en regelgeving. Wij gebruiken je
persoonsgegevens voor het realiseren van onze doelstellingen. We gaan uitermate voorzichtig om met
jouw gegevens en doen er alles aan wat binnen ons vermogen ligt om misbruik van deze gegevens te
voorkomen. Afhankelijk van de activiteit waarvoor je je aanmeldt, zullen wij alleen de noodzakelijke
gegevens registreren. Als je je bijvoorbeeld als donateur aanmeldt, verwerken wij contactgegevens
zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, geslacht, betaalgegevens en telefoonnummer.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat
jouw gegevens goed beveiligd zijn. Zo hebben wij een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en
bewaren data in een beveiligde omgeving.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor een goede uitvoering van onze
dienstverlening. We houden hierbij in elk geval de wettelijke bewaartermijnen aan.

Rechten
Je hebt onder meer het recht om gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Wil je de
gegevens die wij van jou hebben vastgelegd bijvoorbeeld wijzigen of heb je vragen? Bel +32 2 307 76
00 of mail naar info@kinderfonds.be.

Uitwisseling gegevens
Wij maken gebruik van diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met
dit privacy statement. We hebben met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten afgesloten,
waarin onder meer is opgenomen dat zij uitsluitend persoonsgegevens in opdracht van ons verwerken
en dat zij voldoende waarborging bieden ten aanzien van technische en organisatorische beveiliging.
Wij garanderen dat wij geen (persoons)gegevens aan derden verkopen, verhuren of anders
commercieel ter beschikking stellen.

Cookies
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die
door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet
mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik of
functioneren van de site. Noodzakelijke cookies helpen onze website bruikbaarder te maken door
basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te
maken. Voor alle andere soorten cookies, zoals voorkeur- en marketingcookies, hebben wij jouw
toestemming nodig.
Op deze website kun je content, zoals nieuwsartikelen en verhalen, delen op jouw persoonlijke social
media accounts d.m.v. de social share buttons. Ook kun je YouTube filmpjes direct op onze site
afspelen. Doordat wij deze functies voor social media bieden, delen wij informatie over het gebruik van
onze site met partners voor social media, die dit kunnen gebruiken voor advertentiedoeleinden.
Door Google Analytics worden op kinderfonds.be volledig geanonimiseerd gegevens over het
bezoekersgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe onze websitebezoekers de website gebruiken. Wij
gebruiken deze informatie voor de inrichting van onze website. Daarnaast optimaliseren wij hiermee
de werking van de website om jou beter van dienst te kunnen zijn. Om zorgvuldige verwerking
mogelijk te maken hebben we onder meer de volgende maatregelen getroffen:
•
•
•

De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld;
We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’
uitgezet;
We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.

Mocht je toch niet willen dat jouw geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden dan
kun je gebruikmaken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Wijzigingen privacybeleid
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Als je deze verklaring
geregeld raadpleegt blijf je op de hoogte van deze wijzigingen.

Contact
Heb je vragen over het privacy statement van het Ronald McDonald Kinderfonds? Bel +32 2 307 76 of
mail info@kinderfonds.be.

