Privacyverklaring
Ava belangenorganisatie hecht waarde aan haar leden; zij voelen zich bij ons welkom,
rechtvaardig behandeld en gerespecteerd. Vertrouwen en veiligheid vormen dan ook
de bouwstenen van onze organisatie. Dit laat zich ook zien in ons privacy beleid. Als
belangenorganisatie verwerken wij onder andere uw persoonsgegevens als je
bijvoorbeeld lid bent bij ons.
Wij hechten grote waarde aan jouw privacy en zien het als onze taak om jouw
gegevens zo goed mogelijk te beschermen. In deze verklaring zullen wij je vertellen welke gegevens wij
verwerken, waarom en hoe wij met die gegevens omgaan. Ook wijzen wij je daarbij op de rechten die je hebt.
Als je je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens of naar aanleiding van deze verklaring
vragen heeft dan kan je contact met ons opnemen! Wij zijn te bereiken via het e-mailadres: info@avahelpt.nl.
Soort gegevens
Als je de website van Ava Helpt bezoekt, verwerken wij een beperkt aantal persoonsgegevens van jou. In elk
geval wordt jouw IP-adres door ons verwerkt. Wordt je lid van ons, dan vragen wij om jouw naam en
emailadres in te vullen. Hetzelfde geldt voor het registreren voor onze nieuwsbrief. Jouw gegevens bewaren wij
niet langer dan nodig is. Deze gegevens gebruiken wij op geen enkele andere manier en verstrekken wij niet
aan derden.
Donaties
Als wij donaties ontvangen, verwerken wij de persoonsgegevens die jij als sponsor verstrekt ten behoeve van
het afhandelen van de eenmalige of periodieke giften aan Ava. Als je je hebt aangemeld voor periodieke
donaties, verwerken wij jouw bankrekeningnummer, naam en e-mailadres, het donatiebedrag, de startdatum
en de frequentie. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is om de donatie te verwerken en te
voldoen aan de administratieve vereisten op grond van de Nederlandse wet.
Contact opnemen
Als je ons een e-mail stuurt of lid wordt van ons platform dan gebruiken bewaren wij deze gegevens. Deze
gegevens bewaren wij in ons CRM-systeem waarvoor wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Als
geen lid meer wilt zijn en je af wil melden kan dat via: info@avahelpt.nl. Jouw gegevens worden dan binnen 4
weken uit ons CRM-systeem verwijderd. Uitzondering hierop zijn gegevens die wij verplicht zijn te bewaren op
grond van een wettelijke verplichting.
Digitale nieuwsbrief
Onze leden, en andere geïnteresseerden die zich voor onze nieuwsbrief inschrijven via onze website, sturen wij
maximaal 15x per jaar onze digitale nieuwsbrief toe. In deze nieuwsbrief houden wij jou op de hoogte van de
allerlaatste nieuwtjes. Wij maken voor onze digitale nieuwsbrief gebruik van MailChimp. Wil je weten hoe de
privacyvoorwaarden van MailChimp geregeld zijn? Klik dan hier.
Het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor onze nieuwsbrief via een daarvoor bestemde link in de
nieuwsbrief. Jouw e-mail gegevens worden dan onmiddellijk verwijderd uit de verzendlijst.
Ingesloten inhoud van andere websites
Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, artikelen, enz.).
Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website
heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen

insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud
als je een account hebt en ingelogd bent op die website.
Gegevens wijzigen
Als dat nodig is, mag je je gegevens laten wijzigen. Bijvoorbeeld als we een foutje hebben gemaakt in jouw
geboortedatum of jouw naam verkeerd hebben geschreven. Het gaat dan om het wijzigen van feitelijke
gegevens die niet juist of onvolledig zijn weergegeven. Als je je gegevens wilt wijzigen kan je dit mailen naar:
info@avahelpt.nl.
Gegevens vernietigen
Indien je wil dat je gegevens niet meer bij ons bekend zijn kan je ons vragen je gegevens te verwijderen. Stuur
ons dan een mail met deze vraag. Binnen 4 weken zullen jouw gegevens uit ons systeem verwijderen. Wij
moeten in dit geval wel de mail bewaren waarin je vraagt om het verwijderen van deze gegevens. Wij moeten
namelijk kunnen aantonen dat dit gebeurd is op jouw verzoek.

