
 

 

Privacyverklaring Stichting Light4Nations 
 
Versie: 2.1  30-10-2020 
Over Stichting Light4Nations 
Stichting Light4Nations, gevestigd aan Kiryat Onoplein 85A 9203 KS Drachten, is verantwoordelijk 
voor de verwerking van persoonsgegevens  zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: 
https://www.light4nations.nl  
info@light4nations.nl 
Kiryat Onoplein 85A  
9203 KS Drachten  
 
Functionaris Gegevensbescherming 
Berber van der Meer is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Light4Nations, te 
bereiken via: communicatie@light4nations.nl 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Stichting Light4Nations verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij onder andere verwerken: 

• Voornamen en geslachtsnaam 

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Geboorteplaats 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, via social 
media en telefonisch 

• IBAN 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Stichting Light4Nations verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

• godsdienst of levensovertuiging 

• gezondheid/medische situatie 

• reisdocumentnummer en vervaldatum 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Stichting Light4Nations verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Om reizen te boeken waarvoor u zich heeft aangemeld. Zoals bestellen vliegtickets, boeken 
hotels, etc. 

• Het afhandelen van uw betaling 

• Om goederen en diensten bij u af te leveren 



 

 

• Het verzenden van de Light4Nations nieuwsbrief of flyer 

• Het verzenden van nieuws over onze Ministry partners 

• Het verzenden van uitnodigingen voor Light4Nations events 
 
Opslag digitale persoonsgegevens mbt communicatie en betalingen 
Stichting Light4Nations gebruikt aangeleverde persoonsgegevens in o.a. de onderstaande 
computerprogramma's of -systemen: 

• MailChimp, versturen nieuwsbrief, hier worden naam en e-mailadres in opgeslagen. 
Daarnaast houdt MailChimp ook bij hoe vaak en door wie een nieuwsbrief wordt geopend 
en op welke links er wordt geklikt. 

• WordPress, voor het hosten van onze website. 

• Mollie Payments, voor het innen van betalingen van aankopen en donaties via onze 
website. Naam en IBAN worden hiervoor opgeslagen volgens wettelijk opslagtermijn. 

• Roundcube webmail. E-mailadressen worden hierin opgeslagen en eventuele informatie die 
u per e-mail aanlevert kan hier (tijdelijk, tot verder verwerkt voor gevoelige informatie) 
worden bewaard. 

 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Stichting Light4Nations bewaart uw gegevens steeds zolang als nodig is voor het doel waarvoor de 
gegevens worden verwerkt. Stichting Light4Nations bewaart gegevens met het oog op de dossier- 
en zorgplicht, bewijspositie en om te voldoen aan wet- en regelgeving. Na afloop van de 
bewaartermijn vernietigt Stichting Light4Nations de gegevens. De bewaartermijn bedraagt 7 jaar.  
 
Toestemming voor gegevensverwerking 
We verwerken gegevens op basis van toestemming. Het staat u altijd vrij de toestemming te 
onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om uitvoering te geven 
aan onze dienstverlening. Daar waar deze gegevens benodigd zijn en u van onze dienstverlening 
gebruik wenst te maken, gaat u akkoord met het verzamelen en het gebruik van deze (bijzondere) 
gegevens. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Stichting Light4Nations verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de 
uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Wij kunnen in dat kader gegevens verstrekken aan o.a.: 

• Luchtvaartmaatschappij; rechtstreeks of via een tussenpersoon 

• Hotels; rechtstreeks of via een tussenpersoon 

• (lokale) Touroperators 

• Vervoersbedrijven 

• Leveranciers, koeriers of posttransporters 
 
Juistheid van de gegevens 
Het is de verantwoordelijkheid van de betrokkene om aan ons de juiste persoonsgegevens te 
verstrekken.  
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Stichting Light4Nations gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een 
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, 
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking 
van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en 



 

 

onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website 
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze 
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 
instellingen van uw browser verwijderen. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Light4Nations. 
U kunt een verzoek sturen naar info@light4nations.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 
vier weken, op uw verzoek.  
 
Beeldmateriaal 
Wij maken foto's en filmopnames op basis van toestemming. Het staat u altijd vrij de toestemming 
te onthouden of in te trekken. Tijdens evenementen en reizen worden er regelmatig foto’s en/of 
filmopnames gemaakt van deelnemers en bezoekers. Deze beelden publiceren wij op onze site, via 
sociale media en in drukwerk voor reclame- en publiciteitsdoeleinden. 
Personen die zich aanmelden voor een reis, geven op het aanmeldformulier aan of zij hiervoor 
toestemming geven. 
Bij evenementen liggen invulformulieren, waarmee wij bezoekers vragen om toestemming te 
geven. Voor vragen hierover kunt u mailen naar: communicatie@light4nations.nl. 
 
Autoriteit Persoonsgegevens 
Stichting Light4Nations neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd 
zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of u heeft een klacht over de verwerking van uw 
persoonsgegevens door Stichting Light4Nations, neem dan contact op via info@light4nations.nl. 
We kijken dan samen met u naar een oplossing. Stichting Light4Nations wil u erop wijzen dat u de 
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-
met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
Deze privacyverklaring is geen overeenkomst en wij kunnen deze privacyverklaring actualiseren. 
Zodra wij wijzigingen aanbrengen wordt de wijzigingsdatum bijgewerkt. Wij plaatsen de herziene 
privacyverklaring op onze website, waarna deze direct in werking treedt. 
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