Privacyverklaring Stichting Zwerfkatten Rijnmond
Met het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan Stichting Zwerfkatten Rijnmond
(SZR), ofwel telefonisch, schriftelijk, per email of middels een formulier op de website, gaat
u akkoord met het door SZR gevoerde beleid aangaande de privacy wetgeving (AVG).

Persoonsgegevens
SZR zal uw persoonsgegevens verwerken voor onder meer donateurschap, (aan)meldingen en (aan)
vragen. Afhankelijk van het beoogde doel of de gevraagde dienst worden de volgende gegevens door
SZR verwerkt:
• Uw voorletter of -naam en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mail adres
• Uw bankrekeningnummer bij betalingsverkeer
• Relevante aanvullingen benodigd voor een juiste
afhandeling
Waarom
SZR verwerkt uw persoonsgegevens om diensten te
verlenen, aanvragen af te handelen en contact met u
te kunnen opnemen via telefoon, e-mail of brief indien nodig. De donateurs van SZR krijgen twee maal
per jaar het donateursblad Omzwervingen toegezonden. SZR gebruikt uw rekeningnummer indien u per
automatische incasso betaalt en voor de controle van
juiste persoon via de bank. Verder kan SZR uw gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van
een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
Hieronder vallen onder meer meldingen van zwerfkatten en aanvragen ter adoptie van een kat en de
bijbehorende registratie van de identificatiechip.
Hoelang
SZR bewaart uw gegevens veilig gedurende het
bestaan van de stichting en niet langer dan noodzakelijk. Wanneer u wenst dat SZR uw gegevens in
zijn geheel uit haar administratie verwijderd, zal hier
onmiddellijk gehoor aan gegeven worden.
Delen met anderen
SZR gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens
en verstrekt deze alléén aan derden indien dit nodig
is voor de uitvoering van een overeenkomst met u,
of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Website
Op de website van SZR worden algemene bezoekgegevens bijgehouden om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens, waaronder het

IP-adres van computers, het tijdstip van opvraging
en gegevens die browsers meesturen, worden zo
veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt. SZR maakt gebruik van Google
Analytics. De aldus verkregen informatie wordt, met
inbegrip van het IP-adres, door Google opgeslagen
op servers in de Verenigde Staten. Lees hiervoor
het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
of voor zover deze derden de informatie namens
Google verwerken. SZR heeft hier geen invloed op.
SZR heeft Google geen toestemming gegeven om
via SZR verkregen Analytics-informatie te gebruiken
voor andere Google-diensten.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien,
te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek
tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@zwerfkattenrijnmond.nl.
SZR zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op uw verzoek reageren.
Beveiligen
SZR neemt de bescherming van uw gegevens
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen
te gaan. De website van SZR maakt gebruik van een
betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
of indien u meer informatie wenst over de beveiliging
van door SZR verzamelde persoonsgegevens, neem
dan contact op via info@zwerfkattenrijnmond.nl.
Stichting Zwerfkatten Rijnmond is bereikbaar via:
Postadres: Postbus 4184, 3006 AD Rotterdam
Inschrijfnummer handelsregister KvK: 24344212
Telefoon: 010- 522 15 28
E-mail adres: info@zwerfkattenrijnmond.nl
Website: www.zwerfkattenrijnmond.nl

