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Privacyverklaring  Kinderboerderij de Bijlmerweide donateurs, adopteurs en sponsoren. 
 
Kinderboerderij de Bijlmerweide (verwerkingsverantwoordelijke) zorgt te allen tijde voor de 
waarborging van de privacyrechten van degene van wie zij persoonsgegevens verwerkt. 
Verwerkingsverantwoordelijke gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens 
en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.  
 
Persoonsgegevens  

Kinderboerderij de Bijlmerweide verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig 

aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie bestaat uit: 

 

Betreffende donateurs, adopteurs en sponsoren.  

Voornaam of voorletters, achternaam, geslacht, adres en eventueel een e-mailadres en/of 

telefoonnummer. 

 

Kinderboerderij de Bijlmerweide kan persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de 

wet of een contract verplicht is.  

 

Kinderboerderij de Bijlmerweide kan persoonsgegevens verwerken op grond van een vitaal belang, 

algemeen belang of gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke informeert de 

betrokkene hierover.  

 

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert de 

verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene omtrent de bron waar de persoonsgegevens vandaan 

komen.  
 
Doeleinden  
Kinderboerderij de Bijlmerweide zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor 
ze zijn verstrekt.  Namelijk voor: 

- het voeren van donateur / adoptie / sponsor administratie 
- om betrokkenen van informatie te voorzien over de kinderboerderij 
- om contact op te nemen omtrent verlenging of aangaan van adoptie of donatie. 

 
Bewaartermijn  
Kinderboerderij de Bijlmerweide zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan 
noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.  
 
Contactgegevens 
Kinderboerderij de Bijlmerweide 
Provincialeweg 46A 
1103 SB Amsterdam 
020-6951149 
Bijlmerweide@zonnet.nl 
 
Rechten betrokkenen  
Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke 
uitzonderingsgronden – het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage 
en/of rectificatie en/of wissing van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende 
verwerking.  
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Verzoeken om inzage kunnen door betrokkene worden aangevraagd per e-mail of schriftelijk (zie 
contactgegevens Kinderboerderij de Bijlmerweide). Volgens afspraak kan betrokkene daarna de 
gegevens persoonlijk, op vertoon van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie, inzien. 
 
Tevens heeft de betrokkene het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en dient de 
Kinderboerderij de Bijlmerweide gegevens  van de betrokkene – op zijn of haar verzoek  en op 
vertoon van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie– over te dragen. Kinderboerderij de 
Bijlmerweide zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij 
dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden 
verlangd.  
 
Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de 
betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. De gegevens zullen dan op 
verzoek verwijderd worden. 
 
De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende 
orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Gegevens uitwisselen met anderen  
Kinderboerderij de Bijlmerweide verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is 
voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe 
een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft 
gekregen.  
 
Wijziging privacyverklaring  
De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. 


