Privacyverklaring Stichting BE-COME
Als goede doel stichting verwerken wij persoonsgegevens, niet alleen van jou als sponsor, maar
ook van de weeskinderen, de projectleiders van de weeshuizen en de vrijwilligers van onze
stichting. Wij respecteren als stichting de privacy van iedereen waarmee wij in contact staan
en zorgen ervoor dat, als wij persoonsgegevens moeten verwerken voor de uitvoer van ons
werk, we dit doen op een verantwoordelijke, integere en veilige wijze. In deze verklaring geven
wij aan welke persoonsgegevens wij verwerken en beschermen.
Verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
BE-COME is een verwerkingsverantwoordelijke volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna AVG). We zijn immers organisatie die in verschillende processen
persoonsgegevens verwerkt van onze sponsors, sponsorkinderen en misschien wel van jou.
Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens van zowel
jou als sponsor als van de weeskinderen en projectleiders. Het recht op privacy is immers een
recht dat op iedereen gelijk van toepassing is. Wij volgen dan ook de regels zoals ze zijn
opgesteld op basis van de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke (categorieën)
persoonsgegevens wij verwerken, op basis van welke grondslagen en met welk doel wij dat
doen.
Ook leggen we kort uit welke bewaartermijnen wij hanteren en of wij gegevens delen met
andere partijen. Daarnaast leggen we ook kort uit op welke wijze wij je persoonsgegevens
beveiligen. Ook kun je in deze privacyverklaring lezen welke privacy-rechten je hebt als het gaat
om de uitwisseling van je persoonsgegevens en hoe je hier een beroep op kan doen.
Tot slot is het belangrijk dat je weet dat er voor ons als Stichting een aantal uitzonderingen zijn
gemaakt in de verordening. Deze uitzonderingen zijn benoemd in de Uitvoeringswet Algemene
Verordening Gegevensbescherming (hierna UAVG). Wanneer er sprake er bij een verwerking
sprake is van een dergelijke uitzonderingen zullen wij een verwijzing maken naar de UAVG.
Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 maart 2019
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Om een overzicht te geven van de persoonsgegevens die we verwerken is het belangrijk om
eerst een opsomming te maken van de activiteiten die wij als Stichting ondernemen. Aan de
hand van deze activiteiten leggen we vervolgens uit welke categorieën van persoonsgegevens
we verwerken en waarom.
• Coördineren en coachen van projecten
• Beheren van kindsponsoring
• Beheren giften en maandelijkse bijdrages
• Versturen nieuwsbrief
• Beheren van de website

Coördineren en coachen van projecten
Zoals je misschien hebt gelezen, is het doel van onze stichting om de projecten die we
ondersteunen zelfredzaam te maken. We proberen dit doel te bereiken door de projectleiders
te coachen op het gebied van (financieel) management en organisatie. We motiveren de
projectleiders om zelf initiatief te nemen om creatieve en duurzame projecten uit te denken
en uit te voeren.
Door onze actieve coaching en betrokkenheid is het onvermijdelijk dat wij daarbij
persoonsgegevens verwerken. Sommige persoonsgegevens zijn in dit proces incidenteel, zoals
het wel en wee van de kinderen en de mensen uit de gemeenschap. De persoonsgegevens van
de projectleiders verwerken wij wel stelselmatig. Hier hebben we het niet alleen over
identificatiegegevens of contactgegevens, maar bijvoorbeeld ook over de gezondheidstoestand
van de projectleiders en sleutelfiguren van het project. Deze gegevens verwerken wij alleen
met een gerechtvaardigd belang. De projectleiders en sleutelfiguren kiezen zelf wat ze met ons
delen. Wanneer zij iets delen dan bespreken wij dat binnen het bestuur en eventueel met
personen die iets kunnen betekenen in de betreffende situatie. Wij vinden het daarbij
belangrijk om goed op de hoogte te blijven, omdat deze mensen (of betrokkenen) ontzettend
belangrijk zijn voor de toekomst en succes van het project. We slaan deze gegevens echter niet
actief op. Ook in de notulen van bestuursvergadering wordt er zorg voor gedragen dat deze
informatie niet direct te herleiden is naar een individu, conform de wet- en regelgeving.
Beheren van de kindsponsoring
BE-COME biedt potentiële sponsoren ook de mogelijkheid om specifiek een kind te sponsoren.
Hoewel dit niet direct bijdraagt aan de zelfredzaamheid, hebben we hier bewust voor gekozen,
omdat het een begin maakt met het stabiliseren van het project. Om de kind-sponsoring te
kunnen faciliteren verwerken wij verschillende persoonsgegevens, waaronder ook bijzondere
zoals gegevens over de gezondheid. We doen dit, omdat het bijvoorbeeld belangrijk is te
bepalen welke medicijnen er nodig is voor welk kind. Niet alleen hebben sommigen HIV, maar
ook malaria is een regelmatig terugkerend verschijnsel. Daarnaast hebben de sponsoren het
recht om te weten wat er aan de hand is met een kind, voordat ze de beslissing kunnen nemen
om te sponsoren.
Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is onder AVG verboden, tenzij er een
wettelijke verplichting is of toestemming is gevraagd. In de nationale wetgeving, via de
Uitzonderingswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG), is er echter een
uitzondering gemaakt voor, onder andere, goede-doel stichtingen (zie art. 22. 2C & 30.3A
UAVG). Het betekent dat wij deze persoonsgegevens mogen verwerken onder een
gerechtvaardigd belang. Voor ons is het belangrijk dat de kinderen gezond kunnen opgroeien
en een kans krijgen zich verder te ontwikkelen, omdat onze sponsoren cruciaal zijn bij het
bereiken van dit doel delen we het nieuws dat we krijgen van de kinderen direct delen met de
sponsoren. Daarnaast faciliteren wij ook het contact tussen kind en sponsor, onder andere door
het vertalen van de brieven die over en weer worden verzonden.
N.B. Door onze activiteiten worden veel van onze leden en sponsors close met de kinderen en
volwassenen in Kenia. Gegevens die in deze relaties worden uitgewisseld vallen niet onder de
AVG en nemen wij als Stichting geen verantwoording voor.

Organiseren Ondernemersreizen
Om (potentiële) sponsors een idee te geven van de projecten en de omgeving waarin het
project zich bevindt, organiseren wij ondernemersreizen. Bij deze reizen organiseren wij het
programma inclusief vervoer en overnachtingen. Daarvoor zijn verschillende
persoonsgegevens nodig, waaronder het paspoort. Omdat in het paspoort bijzondere
persoonsgegevens staan gaan wij hier zorgvuldig mee om en raden mensen aan om kopiën op
een veilige manier te delen.
Voor het land(en) waar de reis voor georganiseeerd wordt is een visum noodzakelijk, dit laten
we echter door de deelnemers afzonderlijk regelen vanwege de hoeveelheid bijzondere
persoonsgegevens die wordt uitgevraagd bij de aanvraag van een visum.
Beheren giften en maandelijkse bijdrages
Ons werk kan niet gebeuren zonder de financiële steun die we krijgen van onze sponsors, of dit
nu kindsponsoring betreft of niet. Uit de financiële afhandeling die hierbij hoort, volgt dat wij
een aantal financiële gegevens van onze sponsoren verwerken. In geval er een overeenkomst
is gesloten doen we dit vanuit de grondslag van een contractuele overeenkomst. Is daarvan
geen sprake, dan hebben wij een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken voor
een goede afhandeling. Alleen de penningmeester heeft inzicht in deze gegevens. Incidenteel
worden gegevens met het bestuur gedeeld in geval er een onduidelijkheid, zoals een
onbekende sponsor, moet worden uitgezocht.
Beheren van de website
Op onze website maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd
wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op uw computer. We gebruiken op
onze website functionele cookies, die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de
website. Voor deze cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.
Daarnaast maken we ook gebruik van de Facebook Widget. Deze widget laat de inhoud zien
van de posts op onze facebook site. Zowel op de website als op de Facebook site zorgen wij
ervoor dat wij geen persoonsgegevens van de gebruiker vastleggen.
Bij het bouwen en onderhouden van de website en het beheren van onze Facebook-pagina is
het niet te voorkomen om een aantal bekende Third Party Providers te gebruiken zoals Google
en, met gebruik van de widget, Facebook. Deze providers gebruiken hun eigen cookies en
trackers, hier hebben wij als website verder geen controle over. Voor de webiste betreft dit de
volgende trakcers:
• Advertising:
o AddThis
o ShareThis
• Social Media
o Facebook Connect
o Facebook Social Plugins
We kunnen ons voorstellen dat je het niet prettig vind om gevolgd te worden. We adviseren
daarom om in je browserinstellingen deze trackers specifiek te blocken. Daarnaast kan je

AddOn van Ghostery installeren in je browser. Deze AddOn geeft aan op welke website welke
trackers actief zijn en geeft je de mogelijkheid deze specifiek te blocken.
Bewaartermijn
De Persoonsgegevens die wij als stichting verzamelen worden natuurlijk niet langer bewaard
dan noodzakelijk. Voor elke verwerkingsactiviteit die hiervoor is beschreven proberen we
dezelfde bewaartermijn aan te houden. Deze insteek betekent het volgende voor de
bewaartermijnen per verwerkingsactiviteit:
Coördineren van projecten:
De gegevens van de projectleiders zijn relevant zolang de projectleiders actief zijn voor het
project. Echter, we beperken ons actief tot een bewaartermijn van 7 jaar. Persoonsgegevens
die ouder zijn dan 7 jaar zijn minder relevant en dragen te weinig waarde bij om deze gegevens
nog te bewaren.
Beheren van de kindsponsoring
De kinderen blijven doorgaans op het project totdat zij 18 zijn geworden. Daarna mogen ze
wettelijk niet meer op het project verblijven als kind. Omdat het kind in kwestie een sponsor
kan hebben bewaren wij de betreffende gegevens tot maximaal 2 jaar nadat zij het project
hebben verlaten. Daarna anonimiseren we, voor zover mogelijk de gegevens. Gegevens die
eventueel uitgewisseld zijn onder sponsor en kind vallen hier echter niet onder.
Organiseren ondernemersreizen
Persoonsgegevens die wij verwerken voor ondernemersreizen bewaren wij tot na afloop van
de reis, daarna worden deze gegevens door ons verwijderd.
Beheren giften en maandelijkse bijdrages
Deze gegevens bewaren we voor zolang we daartoe wettelijk verplicht zijn. De Belastingdienst
heeft aangegeven dat de deze fiscale gegevens 7 jaar bewaard dienen te worden.
Beheren van de website
De cookie-gegevens die automatisch door de website zijn opgeslagen blijven geldig totdat de
gebruiker zelf de cookies in zijn ‘Internet Instellingen’ leegt of deze automatisch door de
browser geleegd of vernieuwd worden. Als stichting gebruiken wij deze gegevens verder niet.
Voor de bewaartermijnen bij Third Party Providers verwijzen wij naar de privacy verklaringen
van de betreffende organisaties.
Wie ontvangt mijn gegevens?
Doorgaans delen we persoonsgegevens niet met andere partijen, met als uitzondering de
gegevens van de kinderen die we delen met de sponsors, zoals eerder beschreven. Mocht het
voorkomen dat we gegevens toch moeten delen met andere instanties, dan informeren wij
de personen in kwestie hierover en vragen, indien nodig, om toestemming.
In geval van de website kan het zijn dat bepaalde gegevens terecht komen bij een Third Party
Provider. Waarom en hoe dit gebeurt, is uitgelegd bij ‘Welke persoonsgegevens verwerken
wij’. Daar vind je ook de uitleg hoe je deze verwerkingen kan voorkomen.

Geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering
BE-COME maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, noch in onze sponsor
activiteiten noch bij het beheer van de website.
Beveiliging van je gegevens
Bij de Stichting wordt toegang tot gegevens bepaald door de activiteiten die de vrijwilliger
uitvoert voor de Stichting. Voor het verwerken van de persoonsgegevens van de kinderen en
de projectleider geldt dat alleen het bestuur en de vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor
de kindsponsoring toegang hebben tot deze gegevens.
Voor de gegevens voor de ondernemersreis geldt dat alleen de organisatoren van de reis inzicht
hebben in deze gegevens.
De financiële gegevens zijn alleen toegankelijk voor de penningmeester. Waar nodig worden
sommige details gedeeld met het bestuur indien dit noodzakelijk is of een verduidelijking over
de geldstromen nodig is.
Gegevens met betrekking tot de nieuwsbrief en de website zijn alleen toegankelijk voor de
betreffende beheerders. Daarbij geldt dat persoonsgegevens voor de website niet verder
worden verwerkt.
Deze rolverdeling en de veilige interne uitwisseling van informatie wordt onder andere
ondersteund door veiligheidsmaatregelen en toegangsbeheer. Daardoor wordt onnodig verlies
van persoonsgegevens of onrechtmatig gebruik voorkomen.
Jouw rechten
Als individu heb je een aantal rechten als het gaat om de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Deze gegevens blijven immers jouw eigendom. Hieronder worden in het
kort de rechten benoemd, waarvan je gebruik zou kunnen maken:
1. Het recht van inzage met inbegrip van profilering: Je hebt het recht om te weten welke
persoonsgegevens wij precies van jou of over jouw verwerken en of, door
automatisering, wij misschien een systeem automatisch een beslissing laten maken op
basis van persoonsgegevens die we van jou hebben verzameld (dit laatste valt onder
profilering). Deze privacy-verklaring is bedoeld om jou een beeld te geven van welke
categorieën persoonsgegevens wij van jou verwerken, maar je mag ons altijd benaderen
met een meer specifieke vraag.
2. Het recht van rectificatie: Als blijkt dat wij foutieve of onvolledige gegevens van jou
verwerken; kan je dit aangegeven en ons verzoeken dit aan te passen (of te verwijderen)
wij zullen dit verzoek zo snel mogelijk voor je doorvoeren.
3. Het recht op het wissen van uw gegevens (“recht op vergetelheid”): Je mag ons ook
vragen om je gegevens te verwijderen of het gebruik ervan te beperken. Wij zullen dit
verzoek uitvoeren voor zover dit niet in gaat tegen onze wettelijke verplichtingen
4. Recht op beperking van de verwerking: In bepaalde gevallen kan je ons vragen jouw
gegevens niet verder te verwerken, maar alleen op te slaan. Dit kan als de gegevens
bijvoorbeeld foutief zijn, of als bepaalde persoonsgegevens bewaard moeten worden
bij een wettelijke verplichting.

5. Het recht van bezwaar: Als je het niet eens bent met de manier waarop wij je gegevens
verwerken of met het antwoord dat wij je hebben gegeven, kan je een bezwaar
indienen. Mocht je het na de afhandeling van het bezwaar alsnog niet met ons eens zijn,
dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
6. Recht op overdraagbaarheid: Dit recht geeft je de mogelijkheid om je persoonsgegevens
op te vragen in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat. Echter,
je kan alleen van dit recht gebruik maken als redelijkerwijs deze gegevens niet ergens
makkelijker te verkrijgen zijn. Wij vinden de gegevens die wij van je verwerken te
beperkt hiervoor, maar vragen staat altijd vrij.
7. Recht op intrekken van toestemming: Wanneer je ooit specifiek en expliciet
toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je gegevens, mag je deze
toestemming altijd intrekken. Dit is bij ons alleen van toepassing bij het aan- en
afmelden op onze nieuwsbrief.
8. Recht om klacht in te dienen: Je hebt altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen
bij een toezichthoudende autoriteit, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt
dat de verwerking van uw Persoonsgegevens in strijd is met de regelgeving. We raden
je wel aan om eerst ons te benaderen, voordat je een klacht indient. De Autoriteit
Persoonsgegevens zal namelijk altijd vragen of je ons eerst hebt benaderd en wat voor
antwoord je hebt gehad.
Wanneer je gebruik wilt maken van één van de bovenstaande rechten kunt je contact met ons
opnemen via privacy@become.nl
Om misbruik te voorkomen vragen wij je eerst om jezelf te identificeren, voordat wij je verzoek
in behandeling nemen. Dat betekent niet dat je direct een kopie van je paspoort of rijbewijs
moet opsturen (dit raden wij echt af). Wij zullen je in ons contact uitleggen wat we van je nodig
hebben.
Contactgegevens
Als u vragen heeft over je privacy en/of deze privacyverklaring, dan mag je deze altijd stellen.
Dit kan je doen door ook contact op te nemen via privacy@become.nl
Functionaris Gegevensbescherming
BE-COME heeft geen aparte functionaris gegevensbescherming. Deze taak wordt uitgevoerd
door de voorzitter van het bestuur.
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je vragen of klachten hebt over de verwerking van
gegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen
Wij kunnen om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen
aanbrengen in deze privacyverklaring. De geldende en meest actuele privacyverklaring is te
vinden op onze website.

