Privacy verklaring en Reglementen/Regels
Waarom in Jip & Janneke taal:
Wij hebben er voor gekozen om alles in Jip & Janneke taal te schrijven, zodat
hulpvragers/minima goed kunnen begrijpen wat er uitgelegd, geschreven wordt. Dit is een
keuze om geen vakjargon te gebruiken omdat we in de loop der jaren gemerkt hebben dat
(begrijpend) lezen voor velen erg moeilijk is. Vanwege dat ons doelgroep minima mensen zijn
en wij graag willen dat het voor hun juist leesbaar en te begrijpen is, kiezen wij daarom
hiervoor.
AVG wet en Privacyverklaring
Als Stichting dienen wij ons te houden aan de AVG wet. Dat houdt in dat wij niet zomaar
persoonlijke gegevens mogen opslaan, doorsturen, verwerken of gebruiken voor andere
doelen dan daar waar jouw gegevens voor bedoeld zijn.
Waarom hebben wij jouw gegevens nodig:
Zodat wij weten dat jij bent wie jij bent.
In kunnen zien waar jij hulp bij nodig hebt.
Wij een inschatting kunnen maken dat jij in armoede leeft en voor welke pakketten je in
aanmerking komt. Je hoeft dan ook niet voor elke pakket aanvraag opnieuw je verhaal te
doen en uitleg te geven. Daarom ben je verplicht om een aanmeld formulier in te vullen.
Zonder jouw gegevens kunnen we weinig voor jou betekenen. Wij bekijken iedere hulpvrager
persoonlijk en hebben ook en behouden ook persoonlijk contact. Even als met
donateurs/sponsors.
Wat doen wij met jouw gegevens:
Wij geven jouw gegevens niet aan derde, dit betekent dat we jouw gegevens niet delen of
doorvertellen aan andere buiten de Stichting om. We gebruiken foto’s en informatie alleen
met jouw toestemming. De Stichting sorteer alle gegevens op basis van waar er steun/hulp
nodig is. Wil jij dat jouw gegevens verwijderd worden of veranderd, dan kan dat altijd op elk
moment.
Rechten/Plichten:
De Stichting dient zich te houden aan de AVG wet, deze kan je na lezen op de site van de
overheid.
Alle gegevens blijven in Nederland en bij de Stichting Geef Niet Op! Alleen het bestuur kan
deze gegevens inzien. Buiten het bestuur zal de verstrekte informatie niet vergeven worden.
We verwerken alle gegevens voor onze doelgroep om zo op die manier de juiste hulp en
steun en pakketten te kunnen geven, bij de juiste persoon/minima.
Jij hebt ook rechten, ben jij het niet mee eens of heb jij een klacht dan kan je deze schriftelijk
indien via info@stichtinggeefnietop.nl o.v.v. Klacht.

