
 
 

Privacyverklaring Stichting Katten- en Konijnenopvang True Colors 

De stichting verwerkt persoonsgegevens om haar taken goed te kunnen uitvoeren. In dit document 

leggen we uit waarom en op welke wijze we dat doen. 

 

Contactgegevens 

St. Katten- en Konijnenopvang True Colors 

Waddinxveen 

E-mail: info@stichtingtruecolors.nl  

Telefoon: 06-27207779 

Personen en hun gegevens 

De stichting registreert persoonsgegevens van 

 mensen, die ons om hulp vragen voor (een/hun) dier(en) 

 mensen, die geïnteresseerd zijn een dier van ons te adopteren 

 mensen, die een dier van ons hebben geadopteerd 

 vrijwilligers 

 donateurs en sponsors 

Bij hulpvragen, het invullen van contactformulieren op de website, adoptie van een dier, inschrijving 

als vrijwilliger, donateur of sponsor en inschrijving voor onze nieuwsbrief verleent men toestemming 

tot het verwerken van persoonsgegevens, welke noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. 

Persoonsgegevens, die geregistreerd worden, kunnen zijn:  

 bedrijfsnaam 

 geslacht, voornaam/-letters  en achternaam 

 adres, postcode en woonplaats 

 telefoonnummer en e-mailadres 

 geboortedatum 

 IBAN-nummer en betalingsgegevens 

 gegevens met betrekking tot dieren waar hulp voor wordt gevraagd 

 voor een goede en duurzame adoptie van dieren van belang zijnde gegevens  

Doel registratie persoonsgegevens 

De stichting verwerkt bovenstaande gegevens   

 om hulpvragen goed te kunnen afhandelen 

 om goed te kunnen beoordelen of mensen en adopteerbare dieren bij elkaar(s situatie) 

passen 

 om adopties goed te kunnen begeleiden 

 ten behoeve van de financiële administratie 

 voor de samenwerking met, begeleiding en aansturing van vrijwilligers 

 vanwege wettelijke verplichtingen 

 om mensen te informeren over onze dieren en activiteiten 

 om onze dienstverlening te verbeteren 
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Bewaartermijn 

De stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, dan wel wettelijk verplicht. 

Beschermen en delen van gegevens 

De stichting verwerkt eerdergenoemde gegevens in Word- en Excelbestanden in een door Microsoft 

ondersteunde versie van Windows met de meest recente beveiligingsupdates.  

De vrijwilligers van de stichting hebben de verplichting vertrouwelijk met persoonsgegevens om te 

gaan. 

 

De stichting maakt ten behoeve van de financiële administratie gebruik van de diensten van 

administratiekantoor van Kampen in Boskoop. Voor de nieuwsbrief maakt de stichting gebruik van La 

Posta. Met beide organisaties is een verwerkersovereenkomst is afgesloten. Hiermee is eenzelfde 

niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens gewaarborgd. 

De stichting werkt verder samen met andere partijen, zoals dierenartsen en andere 

dierenhulporganisaties om de doelstellingen te kunnen bereiken. Met (schriftelijke) toestemming 

deelt de stichting voor de registratie van identificatiechips van geadopteerde dieren 

persoonsgegevens met de Stichting Chip. 

 

De stichting gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden 

alleen gedeeld 

 in overleg met of op verzoek van de persoon zelf 

 indien we daartoe wettelijk verplicht zijn 

 in het belang van de dieren 

De stichting verkoopt in ieder geval nooit persoonsgegevens. 

Cookies 

Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een volgend 

bezoek aan onze website kunt worden herkend. Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze 

bevatten geen persoonsgegevens. De stichting kan deze cookies niet gebruiken om u persoonlijk te 

identificeren. 

 

De stichting maakt via de website gebruik van functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de 

website te laten functioneren. Voor deze cookies hoeft de stichting geen toestemming te vragen en 

worden standaard geplaatst. 

Rechten 

Personen van wie de stichting gegevens verwerkt hebben recht op informatie en inzage,  om 

vergeten te worden, om te wijzigen, op beperking,  op bezwaar en op overdraagbaarheid. 

Verzoeken om van deze rechten gebruik te maken, kunnen gestuurd worden naar 

info@stichtingtruecolors.nl. Om er zeker van te zijn, dat een dergelijk verzoek door de persoon zelf is 

gedaan, dient een kopie van een identiteitsbewijs meegestuurd te worden. Pasfoto en BSN-nummer 

mogen hierbij uiteraard afgeschermd worden. 

De stichting zal de verzoeken vervolgens zo snel mogelijk in behandeling nemen. 

 

Klachten kunnen ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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