
Privacy Statement 
 

 
Stichting Nikki’s Friends, verwerkt persoonsgegevens. In dit Privacy Statement informeren wij u over 
de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy-rechten kunt 
uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.  

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten van Nikki’s Friends en gaat op zorgvuldige 
wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Verantwoordelijke 
Stichting Nikki’s Friends is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. 

Nikki’s Friends vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar donateurs en 
sponsors en contacten van het Agape Home, de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld 
en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. 
Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen 
die de AVG stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons 
opvragen of wijzigen of laten verwijderen.  

Heeft u vragen of klachten? U kunt Nikki’s Friends bereiken via: 
Stichting Nikki’s Friends, Wethouder D.M. Plompstraat 18, 3555 BT Utrecht, info@nikkisfriends.nl. 

Welke gegevens verwerkt Nikki’s Friends? 
Nikki’s Friends verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor : 

 het voeren van de leden/donateurs administratie; 
 het sturen van een nieuwsbrief en post van het sponsorkind 
 het voldoen aan een wettelijke verplichting; 

Nikki’s Friends verwerkt persoonsgegevens via de beveiligde Google-Drive van Nikki’s Friends. Dit 
gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Nikki’s Friends. 

Welke persoonsgegevens verzamelt Nikki’s Friends ? 
Nikki’s Friends verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn: 

 NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats); 
 bankrekeningnummer (IBAN); 
 telefoonnummer; 
 e-mailadres; 

Nikki’s Friends verzamelt (persoons)gegevens direct bij u. 

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief 
Nikkis Friends biedt een nieuwsbrief aan per post waarmee onze donateurs en andere 
geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws van onze stichting en het Agape Home in 
Thailand. U kunt aangeven of u deze nieuwsbrief wilt ontvangen en ook op elk moment aangeven dit 
niet meer te willen. Het donateurs-bestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. 



  

Hoe zorgt Nikki’s Friends voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens? 
Nikki’s Friends gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Nikki’s Friends neemt passende 
maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Nikki’s Friends deelt persoonsgegevens 
alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd 
is. 

Gegevensdeling met derden 
Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt 
aan derden. Nikki’s Friends kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf 
toestemming voor heeft gegeven. 

Nikki’s Friends verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende 
organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering). 

Bewaartermijnen 
Nikki’s Friends bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet. 
De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken 
waarvoor de gegevens verzameld zijn. 

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen? 
U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Nikki’s Friends. Geeft u daarbij duidelijk aan dat 
het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw 
gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Nikki’s Friends nog aan zijn 
wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee 
dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te 
contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, 
document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins 
onleesbaar) maakt. 

Stuur uw verzoek naar: Stichting Nikki’s Friends, Wethouder D.M. Plompstraat 18, 3555 BT Utrecht, 
info@nikkisfriends.nl. 

Technische beveiliging 
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd 
gebruik, past Nikki’s Friends passende maatregelen toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt 
dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.  
Nikki’s Friends neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen 
tegen toegang door onbevoegden. 

versie 18 januari 2021 
 
Stichting Nikki’s Friends 
Wethouder D.M. Plompstraat 18 
3555 BT Utrecht 
info@nikkisfriends.nl 
www.nikkisfriends.nl 


