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Privacyverklaring Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland 
 
Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. Wij gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle 
gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 
Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland legt persoonsgegevens vast zoals naam, adres, woon-
plaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling van het dona-
teurschap of de verwerking van eenmalige giften.  
 
Dit brengt onder andere met zich mee dat wij in ieder geval: 
- uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor 

deze zijn verstrekt, zoals beschreven in deze privacyverklaring. 
- de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor 

de administratie van ons donateurenbestand. 
- u vragen om uw uitdrukkelijke toestemming bij wijziging van het gebruik van uw persoonsge-

gevens. 
- de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgen. 
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het doel waar-

voor ze zijn verstrekt. 
 
Als Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Indien U na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebt kan dit via 
onderstaande contactgegevens: 
Secretariaat Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland, postbus 886, 1180 AW Amstelveen, of per 
e-mail: vrienden@zha.nl. 
 
Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens? 
Wij hebben de volgende gegevens van U nodig: 
- volledige naam en adres, geslacht. 
- e-mailadres en telefoonnummer. 
 
Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt 
- om uw donateurschap te registreren en beheren. 
- voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 
- voor aankondigingen van bijeenkomsten en evenementen die u mogelijk interessant vindt. 
- voor verslagen van onze activiteiten en het afleggen van verantwoording. 
 
Verstrekking aan derden  
De gegevens die U aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk 
is voor de hierboven beschreven doeleinden. 
Dit betreft uitsluitend partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals drukkers voor het 
afdrukken van acceptgiro’s en etiketten en voor de vervaardiging en verzending van onze Nieuws-
brieven en uitnodigingen voor voorlichtingsbijeenkomsten. Wij beperken ons tot die gegevens die 
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voor het desbetreffende doel noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door 
ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. Daarover hebben wij schriftelijke afspra-
ken gemaakt met die leveranciers. 
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om u informatie te sturen over activiteiten van onze 
stichting, zoals nieuwsbrieven, verslagen, verantwoordingen en incidentele verzoeken om bijdra-
gen aan specifieke projecten.  
 
Bewaartermijn  
Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk 
voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
 
Beveiliging  
Wij hebben de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgege-
vens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de vol-
gende maatregelen genomen:  
- alle personen die namens de Stichting Vrienden van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 

gehouden aan geheimhouding daarvan.  
- de bestuursleden van de stichting  die de persoonsgegevens opslaan en gebruiken op hun 

computer, hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid en garanderen dat derden die 
gegevens niet in kunnen zien. 

- eventuele fysieke overzichten met persoonsgegevens worden, niet langer dan noodzakelijk 
voor de verwerking, in afgesloten kasten bewaard en zorgvuldig vernietigd zodra die overzich-
ten niet meer gebruikt gaan worden. 

- wij maken back-ups van al onze donateursgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke 
of technische incidenten; deze back-ups worden op dezelfde wijze bewaakt als de oorspronke-
lijke gegevens. 

 
Website 
Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland heeft de beschikking over een aantal pagina’s op de 
website van Ziekenhuis Amstelland. Daarop wordt informatie gegeven over onder andere de doel-
stellingen en activiteiten van onze stichting en over de wijze waarop u donateur kunt worden. 
Wij vermelden nooit persoonsgegevens op de website. De website van Ziekenhuis Amstelland ge-
bruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. 
 
Rechten omtrent uw gegevens  
U hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben. 
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hier-
van) door ons of door een van onze dienstverleners.  
 
Klachten  
Mocht U een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hier-
over met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende instantie op het gebied van privacy.  


