Privacyverklaring

© 2022 Stichting Adoptiepedia

Datum laatste wijzigingen 16 oktober 2022
Stichting Adoptiepedia respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de
rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring informeren wij allen over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens
verwerkt worden en hoe men de privacy rechten kan uitoefenen. Deze privacyverklaring is van
toepassing op alle activiteiten van Stichting Adoptiepedia.

Algemeen
Wij willen graag open zijn over de wijze waarop (peroons)gegevens door ons worden verwerkt.
Stichting Adoptiepedia gaat op zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens en handelt binnen de
grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Per onderwerp worden de belangrijkste en meest relevante informatie weergegeven. Voor alle
overige informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de
Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Adoptiepedia, gevestigd te
gemeente Wijdemeren, KVK-nummer 80071023. Voorop staat dat wij ons te allen tijde ons houden
aan de eisen die de wet stelt.
Uw rechten met betrekking op uw gegevens
Stichting Adoptiepedia vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar
belanghebbenden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.
Op grond van artikel 13 lid 2 sub AVG kunt u te allen tijde persoonlijke gegevens die wij geregistreerd
hebben opvragen, wijzigen of verwijderen. U kunt contact met ons opnemen via
info@adoptiepedia.nl
Binnen 1 maand van het ingediende verzoek, krijgt u antwoord. Afhankelijk van de complexiteit van
het verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden
verlengd. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig
kan zijn om je identiteit te kunnen controleren. Bij het verstrekken van een kopie van het
legitimatiebewijs raden wij aan om het BSN-nummer, document identificatienummer en de Machine
Readable Zone (MRZ; onderkant van het legitimatiebewijs) zwart/onleesbaar te maken).
Verder ben je gerechtigd om een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de
Autoriteit persoonsgegevens.
Doeleinde verwerking persoonsverwerking
Stichting Adoptiepedia verzamelt en verwerkt persoonsgegevens enkel voor noodzakelijk en duidelijk
voorafgaande doeleinden.

Verzamelde persoonsgegevens
Stichting Adoptiepedia verzamelt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens voor het desbetreffende
doel. Onderstaande gegevens kunnen worden gevraagd, verzameld en verwerkt.
- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
- Bankrekeningnummer (volledig IBAN)
- Telefoonnummer
- Geboortegegevens (geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland)
- Geslacht
- Emailadres
- Interactiegegevens (bijvoorbeeld notities die worden gemaakt tijdens een gesprek die
worden opgeslagen)
Stichting Adoptiepedia wil in de toekomst hulp bieden bij zoekreizen naar (biologische) ouders en/of
familieleden. Hierbij kunnen bijzondere persoonsgegevens (tijdelijk) opgeslagen en/of verwerkt
worden, zoals gezondheidsgegevens.
Alle bovenstaande gegevens worden direct bij de desbetreffende persoon opgevraagd.
Persoonsgegevens delen met derden
Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor een speciale actie. Voor
de doorgifte van deze gegevens wordt eerst expliciet toestemming gevraagd. Zonder deze
toestemming worden jouw gegevens niet gedeeld.
Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur
zoals deze bij wet bepaald.
Bescherming van persoonsgegevens
Stichting Adoptiepedia gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Zo worden alle
persoonsgegevens bewaart op een beveiligde plek en zijn de persoonsgegevens binnen de
organisatie alleen toegankelijk voor diegene die deze persoonsgegevens nodig hebben voor de
uitvoering van het vooraf aangegeven doel.
Verder worden alle medewerkers/vrijwilligers geacht op de hoogte te zijn van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming te zijn wanneer zij gegevens verzamelen en/of verwerken.
Medewerkers/vrijwilligers mogen geen van deze gegevens openbaar maken. Wanneer gegevens
toch, met toestemming of door wettelijke verplichtingen verstuurd moeten worden, moeten deze via
een beveiligde dataverbinding worden verzonden.

De website
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij
geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele
telefoon of tablet.

Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is persoonlijk. Deze website inclusief gegevens en
informatie die hierop verstrekt zijn kunnen niet gebruikt worden voor commerciële, politieke of
publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet
gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.
De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden,
geluiden en alle technische applicaties die gebruikt worden om de website te laten functioneren zijn
beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of
aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van
de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemmingen van de
verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien Stichting Adoptiepedia niet meteen actie
onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel
het afzien van rechtsvervolging.
Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
- De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperkten tot
de gehele of een gedeelte van de website
- Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is
met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
- De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren
Cookies
1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaats wordt op de
harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze
website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal optin te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt,
verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder
gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een
periode van elf maanden.
2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
a. Essentiële (Necessary) cookies – standaard ingeschakeld
Deze cookies zijn nodig voor het fatsoenlijk functioneren en beveiligen van de
website. Alle sessie- en loggegevens worden geanonimiseerd.
b. Functionele (Functional) cookies – Optioneel
Deze cookies helpen bepaalde functies op de website zoals gedeelde inhoud op de
website; zoals social media weergaven op de website.
c. Prestatie (Performance) cookies – Optioneel
Deze cookies worden gebruikt voor het analyseren van kritieke prestatie indicatoren.
Zo kunnen fouten (bugs) eerder worden ontdekt en opgelost wat een betere
prestatie geeft aan de website bezoekers.
d. Analytische (Analytics) cookies – Optioneel
Deze cookies worden gebruikt voor het analyseren van klikgedrag op de website. Bij
deze cookies wordt bijgehouden hoeveel bezoekers er zijn geweest, hoelang ze op
de website zijn gebleven, etc.
e. Advertentie (Advertisement) cookies – Optioneel
Deze cookieszorgen ervoor dat bezoekers relevante reclames zien gebaseerd op
eerder vertoonde reclames en website bezoeken.
f. Overige (Others) cookies – Optioneel

Andere analytische cookies die gegevens bijhouden en verzamelen, maar nog niet
gecategoriseerd zijn.
3. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk
besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-enpost/cookies#faq
Nieuwsbrief
Stichting Adoptiepedia biedt nieuwsbrieven aan. Hierin kunnen geïnteresseerden geïnformeerd
worden over de werkzaamheden van de organisatie en verwante onderwerpen. Je emailadres wordt
alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de mailinglijst. Deze mailingslijst wordt niet aan
derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor een speciale actie. Voor de doorgifte van deze gegevens
wordt eerst expliciet toestemming gevraagd.
Afmelden voor de nieuwsbrief kan door te mailen naar info@adoptiepedia.nl. Mailen moet vanaf het
mailadres waarop je de nieuwsbrief ontvangt. Verzoeken vanaf een ander mailadres kan niet
gehonoreerd worden.
Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen
rechten worden ontleend.

Tot slot
Rechtsclausule
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van
de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens
wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie van toepassing,
totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.
Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u zich richten tot: Xintao
Wijchers, x.wijchers@adoptiepedia.nl

