
STICHTING INTERKERKELIJK STEUNFONDS LANGEDIJK 

SISL vindt het belangrijk om veilig met persoonlijke 
gegevens om te gaan.  

En de wet schrijft dit ook voor. In dit document vindt u achtergrondinformatie en de 
privacyverklaring voor het verwerken van uw gegevens.  

Wet AVG: AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming en is sinds 25 mei 2018 
van kracht. Deze vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze verordening staan de 
basisprincipes: 

• Transparantie: het moet duidelijk zijn wat de Stichting met uw persoonlijke gegevens doet. 

• Doelbeperking: de Stichting mag alleen gegevens gebruiken voor een specifiek doel. 

• Gegevensbeperking: alleen die gegevens die nodig zijn. 

• Juistheid: de gegevens moeten goed zijn. 

• Bewaarbeperking: de gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is. 

• Integriteit en vertrouwelijkheid: de gegevens moeten beschermd zijn en veilig worden 
opgeslagen of vernietigd. 

• Verantwoordingsplicht: de Stichting moet kunnen aantonen dat zij veilig omgaat met gegevens.  



Mocht u vragen hebben over de privacyverklaring dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de 
Stichting. De contactgegevens kunt u terugvinden op deze website.  

Privacyverklaring 

1. Persoonlijke gegevens die wij verwerken 
De Stichting verwerkt uw gegevens om te kunnen bepalen of u in aanmerking komt voor een 
renteloze lening, spullen, schenking en daarnaast met kerst voor het verstrekken van een  
voedselpakket. Zo verwerken wij o.a. uw naam-, adres-, en woonplaatsgegevens, uw emailadres 
en telefoonnummer. Deze gegevens zijn nodig om bijvoorbeeld contact met u te kunnen 
opnemen. Wij verwerken uw gegevens alleen in relatie tot het doel waarvoor we de gegevens 
hebben gevraagd/ontvangen.  

2. Hoelang bewaren wij uw gegevens 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor 
uw gegevens worden verzameld.  

3. Delen van uw gegevens 
Wij delen uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij u nadrukkelijk hiervoor toestemming 
verleend.  

4. Geen marketing op basis van uw persoonsgegevens 
Wij geven uw persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden.  

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U 
kunt dan contact opnemen met het secretariaat van de Stichting. De gegevens kunt u vinden op 
deze website.  

6. Websites van derden 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links 
aan deze website is verbonden. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze websites te 
lezen alvorens u gebruik maakt van deze websites.  

7. Wijzigingen in de privacyverklaring 
Indien dit van toepassing is kan deze privacyverklaring worden aangepast. 


