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Doel van dit Privacy Statement 
Dit Privacy Statement is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke 

persoonsgegevens we over u verzamelen en hoe we deze verwerken. Dit statement is van toepassing 

op de volgende personen: 

Donateurs, vrijwilligers en deelnemers van de diverse acties van de Andreas Manna Stichting. 

 

Wat zijn persoonsgegevens? 
Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die ons iets over u vertelt of die we aan u 

kunnen koppelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om uw naam, adres, geboortedatum, 

rekeningnummer.  

 

Wat betekent verwerken? 
Met verwerken bedoelen we alles wat we met deze gegevens kunnen doen, zoals verzamelen, 

vastleggen, opslaan, aanpassen, ordenen, gebruiken, bekendmaken, doorgeven of verwijderen. 

 

Hoe komen we aan deze gegevens? 
U deelt persoonsgegevens met ons wanneer u doneert aan de Andreas Manna Stichting of aan één 

van de acties, meehelpt als vrijwilliger of meedoet aan één van de acties van de Andreas Manna 

Stichting of wanneer u dit in het verleden hebt gedaan.  

 

Welke persoonsgegevens verwerken we?  
We kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Identificatiegegevens, zoals uw naam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres en 
telefoonnummer; 

- Transactiegegevens, zoals bijschrijving om uw inschrijving voor de Afrikaloop te bevestigen; 
- Foto’s en filmpjes met herkenbare personen. 

 

Wat doen we met persoonsgegevens? 
Betreffende donateurs: 

Uw NAW-gegevens, telefoonnummer en/of emailadres worden opgenomen in het adressenbestand 

van de Andreas Manna Stichting. U ontvangt dan de nieuwsbrief van de Andreas Manna Stichting (de 

AMS Koerier). 

 

Betreffende vrijwilligers: 

Uw NAW-gegevens, telefoonnummer en/of emailadres gebruiken wij in het kader van de 

fondswervingsacties van de Andreas Manna Stichting, zodat we contact met u kunnen leggen. Wij 

bewaren uw gegevens om tijdens de voorbereidingen van de volgende fondswervingsacties weer 

contact met u te kunnen leggen.  
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Betreffende deelname aan acties van de Andreas Manna Stichting: 

Uw NAW-gegevens, telefoonnummer en/of emailadres gebruiken wij in het kader van het registreren 

van deelname aan de acties van de Andreas Manna Stichting en het informeren over komende acties. 

Voor deelname aan de wandeltocht Afrikaloop en/of Hoogeveense Keientocht gelden onderstaande 

punten: 

- Uw emailadres gebruiken we om u te informeren over komende wandeltochten van onze 

organisatie. Wanneer u hier niet over beschikt gebruiken we uw NAW-gegevens. 

- Uw naam gebruiken we op verschillende registratielijsten tijdens wandeltocht. 

- Uw telefoonnummer gebruiken we uitsluitend tijdens de wandeltocht, als de situatie er om 

vraagt om contact met u te zoeken (bijvoorbeeld in het geval dat we vermoeden dat u van de 

route afgedwaald bent). 

- Uw NAW-gegevens en geboortedatum gebruiken wij om een goede inschatting te maken 

met welke PR-middelen wij toekomstige wandelaars kunnen interesseren voor onze 

wandeltocht. 

- Transactiegegevens gebruiken wij om bij te houden of uw inschrijfgeld is voldaan. Uw 

bankrekeningnummer wordt niet opgenomen in ons bestand.  

- Indien u toestemming hebt gegeven gebruiken we foto’s en filmpjes als promotiemateriaal 

van de Afrikaloop/Hoogeveense Keientocht. 

 

Met wie delen we gegevens? 
We delen uw gegevens niet met personen of organisaties buiten de Andreas Manna Stichting. 

 

Gebruik maken van uw rechten 
Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u ook privacyrechten. Die respecteren we 

natuurlijk. 

U hebt de volgende rechten over uw persoonsgegevens: 

- Inzage: u kunt uw gegevens inzien. 

- Correctie: u kunt uw gegevens die niet juist zijn laten verbeteren/corrigeren. 

- Verwijdering: u kunt uw gegevens, of een deel van uw gegevens laten verwijderen. 

- Intrekken van toestemming: bij bezwaar kunt u uw toestemming intrekken en mag het 

beeldmateriaal niet gepubliceerd worden. 

- Beperking: u kunt het gebruik van uw gegevens laten beperken. Zo kunt u bijvoorbeeld 

aangeven dat u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen.  

- Dataportabiliteit: dit is niet van toepassing. Uw gegevens worden niet gedeeld met personen 

buiten de Andreas Manna Stichting of andere organisaties. 

- Klacht: als u ergens ontevreden over bent, kunt u een klacht indienen bij het secretariaat van 

de Andreas Manna Stichting via e-mailadres info@andreasmanna.org. 

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard? 
De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelstellingen van de Afrikaloop. 

Hierbij houden wij ook rekening met de wettelijke bewaartermijnen. 
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Over de organisatie 
Naam: Andreas Manna Stichting 
Adres: De Schoof 13  
Postcode: 7908 NS 
Plaats: Hoogeveen 
Land: Nederland 
E-mailadres: info@andreasmanna.org 
 

Contactpersoon voor de gegevensbescherming: 
Naam: Henk van der Vinne 
E-mailadres: info@andreasmanna.org 


