
Privacyverklaring Stichting Vrienden van Opella 
 
Wij zijn de Stichting Vrienden van Opella. 

De Stichting zet zich in voor de klanten van de Stichting 

Opella door het inzamelen van geld. Hierdoor kunnen voorzieningen 

(mede)gefinancierd worden, die niet door de overheid worden betaald, maar die het 

leven voor de klanten wel leuker maken. 

 

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en om te 

voldoen aan de wettelijke vereisten. In deze verklaring leggen wij uit hoe we 

omgaan met uw gegevens. Wij geven ook aan welke rechten u heeft ten aanzien 

van uw gegevens en hoe u die rechten kunt uitoefenen. 

 

Donateurs van de Stichting Vrienden van Opella 
Bent u donateur van de Stichting Vrienden van Opella dan verwerken wij uw 

persoonsgegevens om 

- u jaarlijks een bericht te sturen welke aanvragen we in het afgelopen jaar 

hebben kunnen realiseren 

- jaarlijks uw toegezegde donatie te innen, wanneer u een incasso 

machtiging hebt afgegeven 

 

Welke gegevens 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u 

- naam, adres en woonplaats gegevens 

- telefoonnummer 

- IBAN-gegevens wanneer u een incasso machtiging hebt afgegeven 

 

 

Bestuursleden van de Stichting Vrienden van Opella 
Bent u bestuurslid van de Stichting Vrienden van Opella dan verwerken wij uw 

persoonsgegevens  

- om afspraken met u te kunnen maken over vergaderingen en overige 

activiteiten 

- om u te informeren over aanvragen voor Stichting Vrienden van Opella 

- om u te informeren over activiteiten van de Stichting Opella 

- in het jaarverslag van de Stichting Vrienden van Opella 

 

Welke gegevens 

Wij verwerken de volgende gegevens van u 

- naam, adres en woonplaats 

- telefoonnummer(s) 

- emailadres 

 

 

  



Beveiliging 
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens 

adequaat te beschermen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot die 

personen voor wie dit noodzakelijk is. 

 

 

Cookies 
Op de website, althans dat deel dat de Stichting Vrienden van Opella betreft, 

gebruiken wij geen cookies. 

 

 

Uitwisselen persoonsgegevens met derden 
De persoonsgegevens van onze donateurs worden alleen uitgewisseld met een 

medewerker van de Stichting Opella van de afdeling Financiën en Control voor het 

innen van de jaarlijks toegezegde donatie. 

 

De persoonsgegevens van de bestuursleden worden alleen uitgewisseld met de 

Kamer van Koophandel. 

 

Mochten er uitzonderingen hierop noodzakelijk zijn, dan zal altijd vooraf 

toestemming van de betrokkene(n) gevraagd worden. 

 

 

Bewaartermijn persoonsgegevens 
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van 

de gegevensverwerking. 

Persoonsgegevens worden tot aan het einde van het kalenderjaar na het beëindigen 

van de overeenkomst bewaard. Financiële gegevens bewaren wij conform 

administratieve verplichtingen 7 jaar. 

 

 
Uw rechten 
Wilt u uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen dan kunt u 

hiervoor een mail sturen naar communicatie@opella.nl. 

Wij zullen de gegevens verwijderen indien dat niet ingaat tegen wettelijke vereisten. 

 
 


