
PRIVACY VERKLARING. 
De Stichting Java Village legt  alleen met uw toestemming gegevens vast die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van 
incidentiele giften. Dit zijn gegevens zoals naam, adres, woonplaats emailadres.  
Op de website van de Stichting staan formulieren waarmee u zich kunt opgeven 
als donateur, vrijwilliger of als abonnee van de Newsletter. In die formulieren 
wordt u gewezen op de Privacyverklaring en vindt u een link naar die verklaring. 
Door het desbetreffende hokje aan te vinken, gaat u akkoord met het gebruik van 
uw persoonsgegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring. 
De aanmeldformulieren worden versleuteld verzonden. 
 
De Stichting houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) en overige privacy wet- en regelgeving. Dit betekent dat wij uw gegevens 
uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. 
Uw adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van de Newsletter,  
uitnodigingen voor speciale activiteiten van de Stichting en andere 
correspondentie die betrekking heeft op de Stichting. 
Als u uw telefoonnummer invult, dan geeft u ons daarmee toestemming om u 
incidenteel te benaderen voor activiteiten van de Stichting. 
 
Alle aan ons verstrekte gegevens wordt door ons vertrouwelijk behandeld. 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te 
laten verwijderen. U kunt een verzoek daartoe sturen naar info@javavillage.org. 
 
U kunt zich ook te allen tijde afmelden als donateur of het toezenden van de 
Newsletter laten stopzetten. Stuur daarvoor eveneens een email aan 
info@javavillage.org. Op dat adres kunt u ook adreswijzigingen en andere 
wijzigingen doorgeven. 
 
Stichting Java Village zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel fysiek 
als technisch) van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens. 
 
De Stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit 
privacy-statement. Check daarom regelmatig het privacy-statement  op eventuele 
aanpassingen. 
Deze versie is van 14 maart 2019. 
 
Als u vragen of klachten over ons privacy-beleid heeft, kunt u een bericht sturen 
aan info@javavillage.org. 
U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
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