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Stichting Vivir Juntos ondersteunt een woongemeenschap voor mensen met en zonder 
verstandelijke beperking in Juigalpa, Nicaragua en werft daartoe fondsen in Nederland via 
individuele donateurs en fondsenorganisaties.  Mensen en organisaties die het project steunen 
ontvangen regelmatig een elektronische Nieuwsbrief. Stichting Vivir Juntos vindt het van 
belang de daartoe verzamelde persoonsgegevens goed te beschermen overeenkomstig de 
algemene Verordening Persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. In 
deze privacyverklaring leest u hoe wij dit doen.

Vragen?

Heeft u vragen over de verzameling of verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Vivir 
Juntos, neem dan contact op met:

Stichting Vivir Juntos Lekstraat 76
2314VH Leiden
info@stichtingvivirjuntos.org

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Stichting Vivir Juntos verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Het afleggen van verantwoording over de besteding van gelden van individuele donateurs 
en/of fondsorganisaties.

• Het versturen van nieuwsbrieven met de laatste ontwikkelingen binnen het door Stichting 
Vivir Juntos gesteunde project in Juigalpa, Nicaragua.

• Administratie van de binnengekomen gelden.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam;

• Tussenvoegsel;

• Achternaam;

• Of: naam van de fondsorganisatie

• E-mailadres;

• Geslacht.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk 
is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maakt Stichting Vivir Juntos we 
voor het verzenden van de Nieuwsbrieven gebruik van Mailchimp. Voor alle mailinglijsten geldt 
dat belangstellenden eerst hun aanmelding via e-mail moeten bevestigen, voordat het abonnement 
daadwerkelijk ingaat. Abonnees kunnen zichzelf afmelden, zonder verdere tussenkomst van 
Stichting Vivir Juntos. De e-mailadressen van abonnees zijn niet publiek toegankelijk. De 
privacyverklaring en voorwaarden van Mailchimp zijn van toepassing. 

Voor het overige worden de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt , tenzij dit 
wettelijk verplicht is.

mailto:info@stichtingvivirjuntos.org


BEWAARTERMIJN

Stichting Vivir Juntos bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor deze zijn verzameld dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Onze bestuursleden en 
vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

GOOGLE ANALYTICS en YOUTUBE

Om het bezoek aan onze website te meten wordt gebruik gemaakt van Google Analytics die 
privacyvriendelijk is ingesteld volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens (d.d. 6 
maart 2018).
Stichting Vivir Juntos:

• gebruikt Google Analytics-cookies; 
• heeft een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten; 
• heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;  
• heeft 'gegevens delen' heeft uitgezet;  
• maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-

cookies. 

Stichting Vivir Juntos heeft embedded YouTube filmpjes op de Vivir Juntos website staan (Google 
dienst). Als bezoekers van de Vivir Juntos website deze filmpjes bekijken zijn daarop de 
voorwaarden van YouTube van toepassing. 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u 
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u 
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een 
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan 
voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

