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Privacy statement Stichting Arts for Africa
Stichting Arts for Africa (AforA) is een onafhankelijke stichting en biedt hulp bij
handel aan van kunst afhankelijke bevolkingsgroepen in Afrika ter bevordering
van een duurzaam bestaan.

Foto: Flickr CC BY 2.0

Dit privacy-statement is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens
door AforA en op de door AforA beheerde website.
AforA en de van kunst afhankelijke bevolkingsgroepen in Afrika waarvoor wij
werken zijn afhankelijk van uw bijdrage als donateur, koper of retailer. Met uw
donatie, aankoop of inzet bevordert u voor hen een duurzaam bestaan. Elke
bijdrage is keer op keer van grote betekenis voor de mensen die wij
1

ondersteunen. Wij zijn blij met het vertrouwen dat u in ons stelt om de hulp bij
handel die wij aan hen bieden mogelijk te maken. Omdat wij graag transparant
zijn en u zo goed mogelijk informeren willen wij u ook informeren over de
manier waarop wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen, zowel
van u als van de mensen die wij ondersteunen in Afrika.

Verantwoordelijkheid van AforA voor persoonsgegevens

Zodra wij uw persoonsgegevens opslaan zijn wij ‘verwerker’ van uw gegevens.
Het bestuur van AforA is daarna verantwoordelijk voor de verwerking van deze
persoonsgegevens. Wij vinden een zorgvuldige omgang met uw
persoonsgegevens belangrijk. Dit betekent onder meer dat wij vertrouwelijk met
uw persoonsgegevens omgaan, dat wij gegevens zullen verwijderen als wij deze
niet meer nodig hebben voor ons werk en dat wij niet zonder toestemming
persoonlijke informatie en foto’s plaatsen op onze website en/of gebruiken op
Facebook en Instagram.

Persoonsgegevens die AforA ontvangt

AforA verkrijgt op verschillende manieren uw persoonsgegevens. Als u een
donatie via onze website (digitaal) stort wordt minimaal uw naam en
rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en
verwerken van uw donatie. Daarnaast verwerken wij uw gegevens die u online
met ons deelt ten behoeve van de aankoop van een van onze producten, als u
een reactie achterlaat voor de mandenmakers of als u ons een mail stuurt. AforA
maakt en krijgt foto’s van klanten/retailers en van de mensen die wij
ondersteunen. Wij vragen hiervoor ALTIJD eerst toestemming aan betrokkenen
om deze personen te mogen fotograferen en/of de foto’s te gebruiken voor
communicatiedoeleinden (zoals publicatie op de website, sociale media, voor
gebruik op folders en posters).

Gebruik van persoonsgegevens door AforA

Afora verwerkt uw persoonsgegevens zodat we onder andere:
• donaties kunnen verwerken en beheren;
• uw aankoop via de webshop kunnen verwerken en opsturen;
• kunnen voldoen aan (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen en onze
financieel administratie kunnen beheren;
• Web-statistieken kunnen bijhouden en het delen van berichten via sociale
media kunnen faciliteren;
• Eventuele geschillen kunnen behandelen;
• onze werkzaamheden kunnen verduidelijken met behulp van foto’s en
beeldmateriaal.
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AforA gebruikt persoonsgegevens niet voor andere doeleinden
AforA verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen.

AforA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Ons streven is
om persoonsgegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om
onze doelen te realiseren. Wij maken uw gegevens onbruikbaar door deze te
anonimiseren of te verwijderen. Sommige gegevens worden bewaard omdat het
op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval
worden uw gegevens zeven jaar bewaard.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

• U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering
van uw persoonsgegevens.
• U hebt het recht van verzet. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen het
gebruik door AforA van uw gegevens voor wervende doeleinden.
• U hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van
persoonsgegevens door AforA. In eerste instantie bij ons, zodat wij er van
kunnen leren, maar als je niet tevreden bent met onze reactie bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
• Als u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet doet zullen wij
allereerst beoordelen of we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. Wij
kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we uw identiteit niet
kunnen vaststellen of als u recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een
vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.
• Als wij het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal
situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek
bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden
zwaarder weegt. Dit kan voor komen als uw inzageverzoek ook de
persoonsgegevens van andere personen bevat. Als wij het verzoek afwijzen,
zullen wij binnen zes weken schriftelijk motiveren waarom wij niet aan het
verzoek kunnen voldoen.
• Als u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering of verzet dan kunt u een klacht neerleggen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Links naar websites van derden

Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij
adviseren u het Privacy Statement te lezen van de website die u via onze
website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier
waarop websites van derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens.
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Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe AforA
omgaat met persoonsgegevens, dan kun u deze vragen richten aan: Stichting
Arts for Africa: info@artsforafrica.nl

Wijzigingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy
Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke
wijzingen in ons beleid.
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