
   Witte Paters 
   Van Kardinaal Lavigerie

Privacyverklaring

Gevestigd aan Op de oss 2, 6093 NC  Heythuysen, is verantwssrdeiirk vssr de verwerkinig van per-
sssnsigeigevens zsais weerigeigeven in deze privacyverkiarinig.

C sntactigeigevens:
sectsrecsnssm@witepaters.csm 
Op de oss 2
6093 NC  Heythuysen 
Tei: +31 0475494880

De sectsrecsnssm, de heer Frank ossmers, is de Functsnaris Geigevensbescherminig van Missisnaris-
sen van Afrika - Wite  aters. Hir is te bereiken via: sectsrecsnssm@witepaters.csm.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Missisnarissen van Afrika - Wite  aters verwerkt uw persssnsigeigevens smdat u deze zeif aan 
sns verstrekt wanneer u zich absnneert sp snze C sntactbrief sf wanneer u een igif dset aan de 
Wite  aters. Wir hebben dan uw adres- en bankigeigevens nsdiig sm de verwerkinig administratef 
igsed te kunnen uitvseren. 

Hiersnder vindt u een sverzicht van de persssnsigeigevens die wir hiervssr verwerken:
- Vssr- en achternaam
- Gesiacht
- Gebssrtedatum
- Adresigeigevens
- Teiefssnnummer
- E-maiiadres
- oankrekeninignummer
- Het afandeien van uw betaiinig
- Verzenden van snze nieuwsbrief en/sf reciamefsider
- U te kunnen beiien sf e-maiien indien dit nsdiig is vssr snze dienstverieninig 
- Uit weteiirke verpiichtnig, zsais vssr snze beiastnigaanigife. 
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Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/sf dienst heef niet de intente igeigevens te verzameien sver websitebezsekers 
die rsniger zirn dan 16 raar. Tenzir ze tsestemminig hebben van suders sf vssigd. We kunnen echter
niet csntrsieren sf een bezseker suder dan 16 is. Wir raden suders dan ssk aan betrskken te zirn 
bir de sniineactviteiten van hun kinderen, sm zs te vssrksmen dat er igeigevens sver kinderen 
verzameid wsrden zsnder suderiirke tsestemminig. Ais u er van svertuiigd bent dat wir zsnder die 
tsestemminig persssniirke igeigevens hebben verzameid sver een minderrariige, neem dan csntact 
met sns sp via sectsrecsnssm@witepaters.csm, dan verwirderen wir deze infsrmate.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Missisnarissen van Afrika - Wite  aters verwerkt uw persssnsigeigevens vssr de vsiigende dseien:
reigistrate en verwerkinig van absnneeigeigevens en igifen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Missisnarissen van Afrika - Wite  aters neemt niet sp basis van igeautsmatseerde verwerkinigen 
besiuiten sver zaken die (aanzieniirke) igevsiigen kunnen hebben vssr perssnen. Het igaat hier sm 
besiuiten die wsrden igensmen dssr csmputerprsigramma's sf -systemen, zsnder dat daar een 
mens (birvssrbeeid een medewerker van Missisnarissen van Afrika - Wite  aters) tussen zit. 

Missisnarissen van Afrika - Wite  aters igebruikt de vsiigende csmputerprsigramma's sf -syste-
men: Micrsssf OOce 365 inciusief MS Access vssr de dsnateurs database, OneDrive vssr oedrir-
ven, Exact Oniine vssr de bsekhsudinig

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Wite  aters bewaart uw persssnsigeigevens niet ianiger dan strikt nsdiig is sm de dseien te rea-
iiseren waarvssr uw igeigevens wsrden verzameid. Wir hanteren de vsiigende bewaartermirnen 
vssr de vsiigende (cateigsrieën) van persssnsigeigevens:

Categorie Bewaartermijn Reden bewaring
Dsnateurs igeigevens C snfsrm beiastnigdienst Financiëie verantwssrdinig
Absnnee igeigevens Tst en met twee raar nadat het 

absnnement is spigezeigd
Vssr absnnement admini-
strate en statsteken

Adresigeigevens fami-
iieieden paters

Tst en met twee raar nadat de pater
is sverieden

Afandeiinig naiatenschap-
pen paters

Delen van persoonsgegevens met derden
Missisnarissen van Afrika - Wite  aters verksspt uw igeigevens niet aan derden en verstrekt deze 
uitsiuitend indien dit nsdiig is vssr de uitvserinig van snze svereenksmst met u sf sm te vsidsen 
aan een weteiirke verpiichtnig. Met bedrirven die uw igeigevens verwerken in snze spdracht (b.v. 
met drukkeriren ais wir het C sntactbiad sf fsndswervinigsmaiiinigen versturen), siuiten wir een be-
werkerssvereenksmst sm te zsrigen vssr eenzeifde niveau van beveiiiiginig en vertrsuweiirkheid 
van uw igeigevens. Missisnarissen van Afrika - Wite  aters biirf verantwssrdeiirk vssr deze ver-
werkinigen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Missisnarissen van Afrika - Wite  aters igebruikt sp haar website igeen csskies sf verigeiirkbare 
technieken. We hsuden enkei het aantai bezsekers aan snze site bir. 
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heef het recht sm uw persssnsigeigevens in te zien, te csrriigeren sf te verwirderen. Daarnaast 
heef u het recht sm uw eventueie tsestemminig vssr de igeigevensverwerkinig in te trekken sf be-
zwaar te maken teigen de verwerkinig van uw persssnsigeigevens dssr Missisnarissen van Afrika - 
Wite  aters en heef u het recht sp igeigevenssverdraaigbaarheid. Dat betekent dat u bir sns een 
verzsek kunt indienen sm de persssnsigeigevens die wir van u beschikken in een csmputerbestand
naar u sf een ander, dssr u igensemde sriganisate, te sturen.

U kunt een verzsek tst inzaige, csrrecte, verwirderinig, igeigevenssverdraiginig van uw persssnsige-
igevens sf verzsek tst intrekkinig van uw tsestemminig sf bezwaar sp de verwerkinig van uw per-
sssnsigeigevens sturen naar: sectsrecsnssm@witepaters.csm.

Om er zeker van te zirn dat het verzsek tst inzaige dssr u is igedaan, vraigen wir u een kspie van uw
identteitsbewirs met het verzsek mee te sturen. Maak in deze kspie uw pasfsts, MRZ (machine 
readabie zsne, de strssk met nummers snderaan het paspssrt), paspssrtnummer en ourigerservi-
cenummer (oSN) zwart. Dit ter bescherminig van uw privacy. We reaigeren zs snei msigeiirk sp uw 
verzsek, uiteriirk binnen vier weken.

Missisnarissen van Afrika - Wite  aters wii u er tevens sp wirzen dat u de msigeiirkheid heef sm 
een kiacht in te dienen bir de natsnaie tsezichthsuder, de Autsriteit  ersssnsigeigevens. Dat kan 
via de vsiigende iink: htps://autsriteitpersssnsigeigevens.ni/ni/csntact-met-de-autsriteit-per-
sssnsigeigevens/tp-sns

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Missisnarissen van Afrika - Wite  aters neemt de bescherminig van uw igeigevens serieus en 
neemt passende maatreigeien sm misbruik, veriies, snbevseigde tseiganig, snigewenste spenbaar-
makinig en snigessrissfde wirziiginig teigen te igaan. Ais u de indruk heef dat uw igeigevens niet igsed
beveiiiigd zirn sf er aanwirzinigen zirn van misbruik, neem dan csntact sp met snze ecsnssm via: 
sectsrecsnssm@witepaters.csm.

Heythuysen
Juni 2018
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