
   

 

Privacyverklaring Stichting NICA-FRIENDS 
19.01.01 

 

Stichting NICA-FRIENDS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in deze privacyverklaring.  

 

Contactgegevens:  

www.nica-friends.nl 

info@nica-frineds.nl 

Kleine Bergdijk 12 
5721 VZ Asten 
 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Nica-Friends verwerkt uw persoonsgegevens welke u zelf aan ons heeft verstrekt omdat u ons 

ondersteunt (donateurs). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij 

verwerken: 

• voor-en achternaam  

• adresgegevens, indien bekend 

• emailadres  

• bankrekeningnummer 

 

Nica-Friends verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Verzending van mailing 

- U te kunnen e-mailen indien dit nodig is voor onze activiteiten 

De grondslag voor onze verwerking is steeds gelegen in: 

- Een op ons rustende wettelijke verplichting 

Hoelang bewaren we persoonsgegevens: 

Nica-Friends bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

Wij hanteren hier de volgende bewaartermijn voor:  Personalia van donateurs worden direct na 

beëindiging van donateurschap verwijderd. 

 

 

http://www.nica-friends.nl/
mailto:info@nica-frineds.nl


 

Delen van persoonsgegevens met derden:  

Nica-Friends verkoopt uw gegevens niet aan derden  

 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken: 

De website van Nica-Friends gebruikt geen cookies.  

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nica-Friends en heeft u het 

recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 

persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u 

genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 

gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of 

bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nica-friends.nl. We reageren 

zo snel mogelijk en altijd binnen 4 weken op uw verzoek.  

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:  

Nica-Friends neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd 

zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nica-friends.nl. 

 

 

 


