PRIVACYVERKLARING
Inleiding
De Stichting voor Daadwerkelijke Dierenbescherming te
Amsterdam (hierna “wij”, “ons” of “de Stichting”) helpt mens
en dier door het verstrekken van financiële steun aan mensen
die de kosten van een noodzakelijke behandeling door de
dierenarts van hun dier niet kunnen betalen. Hiertoe beheert
de Stichting een fonds (hierna: “het Noodfonds”).
De Stichting is overeengekomen dat de aanvragen voor het
Noodfonds door de Dierenbescherming Regio Noordwest,
kantoorhoudende te Amsterdam (hierna “de
Dierenbescherming”) in behandeling worden genomen en
afgehandeld. De Dierenbescherming is onderdeel van De
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, statutair
gevestigd te Den Haag.
De Dierenbescherming heeft de informatie over de manier
waarop zij persoonsgegevens verwerkt met betrekking tot
aanvragen voor het Noodfonds opgenomen in een aparte
Privacyverklaring. De Privacyverklaring van de
Dierenbescherming is te vinden op de achterzijde van het
aanvraagformulier voor het Noodfonds.
Onze Privacyverklaring geeft u informatie over de
persoonsgegevens die aanvullend door onze Stichting worden
verwerkt.
Welke persoonsgegevens verwerkt de Stichting?
De Dierenbescherming legt jaarlijks verantwoording af aan onze
Stichting. Zij verstrekt ons daartoe een overzicht met daarin
naam en bankrekeningnummer van betrokkenen die een
vergoeding uit het Noodfonds hebben ontvangen.
Daarnaast is de Stichting bevoegd kennis te nemen van, en
inzicht te krijgen in dossiers van betrokkene(n), ter beoordeling
van een aanvraag. Wij zullen deze gegevens niet opnemen in
onze eigen administratie.
Waarom verwerken wij gegevens, en welke gegevens
verwerken wij?
Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk
zijn om de door de Dierenbescherming gedane uitbetalingen te
kunnen controleren. Dit betreft naam en bankrekeningnummer
van de aanvrager, en het toegekende bedrag.
Daarnaast kan het voorkomen dat, bij afwijkende aanvragen,
een van onze bestuursleden inzage krijgt in een dossier van een
betrokkene. Deze gegevens hebben betrekking op de aanvraag
en de financiële situatie van de betrokkene en worden slechts
gebruikt om een aanvraag (vaak telefonisch) te beoordelen.
Naam en contactgegevens van de betrokkene worden niet
gedeeld. Ook worden de gegevens niet door onze Stichting
opgeslagen.
Ten aanzien van deze verwerkingen zijn wij afzonderlijk
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”).

Grondslag
De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de
behartiging van het gerechtvaardigd belang, namelijk: het
kunnen toekennen van een aanvraag tot een bijdrage vanuit
het Noodfonds, in belang van dierenwelzijn.
Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan
wettelijke verplichtingen, zoals financiële verslaglegging.
Waar zijn gegevens opgeslagen, wie hebben toegang en hoe
zijn ze beveiligd?
Wij hebben technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen getroffen om persoonsgegevens te
beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals
onbevoegde kennisneming van gegevens. Daarbij is rekening
gehouden met de stand van de techniek.
Verder heeft alleen de penningmeester toegang tot de naam en
bankrekeningnummers van betrokkenen. Deze worden niet
gepubliceerd in onze jaarrekening.
Gegevens die een van onze bestuursleden ontvangt ter
beoordeling van een aanvraag, worden niet opgeslagen. Als
deze gegevens schriftelijk worden verstrekt, worden deze na de
beoordeling gewist.
Bewaartermijn
Persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk.
Onze financiële administratie wordt conform de fiscale
bewaartermijn 7 jaar bewaard, gerekend vanaf de eerste
maand na afloop van een kalenderjaar.
Rechten van u als betrokkene
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heeft u
het recht op beperking van en bezwaar te maken tegen de
verwerking.
Klachten en contact
Uw vragen en verzoeken met betrekking tot deze
Privacyverklaring en bovengenoemde rechten kunt u richten
aan: info@daadwerkelijkedierenbescherming.nl
Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
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