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Privacystatement
De Baanderij, gevestigd aan Industriestraat 1 2802 AC GOUDA, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit statement.
Contactgegevens
www.debaanderij.nl
Industriestraat 1
2802 AC GOUDA
0182 - 670167
Bewaartermijn
De Baanderij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens nog 5 jaar nadat u bij ons bent
uitgeschreven.
Doeleinden en rechtsgronden van gegevensverwerking
De Baanderij verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Aanvraag voor Goede Doelen Tankpas, voor tanken op rekening
Betrokkene kan op krediet tanken bij de Baanderij, waarbij zij een deel van de betaling via de
Baanderij schenken aan een charitatieve instelling. Hierbij is sprake van het aangaan van een
overeenkomst waarvoor het verstrekken van de volgende gegevens vereist is:
- Geslacht, Naam, Geboortedatum, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mail, Rekeningnummer,
Documentnummer van geldig legitimatiebewijs, Handtekening.
Een en ander wordt verzameld via het formulier “Aanvraag voor de Goede Doelen tankpas voor
tanken op rekening.”
Nieuwsbrief
Betrokkene die op krediet tanken ontvangen ook de nieuwsbrief van de Baanderij waarin informatie
staat over het resultaat van de charitatieve activiteiten van de Baanderij. Gezien het charitatieve
karakter van de Baanderij, hetgeen bekend is bij de aanvragers van de Goede Doelen Tankpas, acht
de Baanderij deze verwerking verenigbaar met de initiële verwerking van ontvangen
persoonsgegevens en vraagt hiervoor geen expliciete toestemming. Betrokkenen kunnen een
verzoek indienen om de verwerking van persoonsgegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief
stop te zetten.
Bij het versturen van de fysieke nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een derde partij welke de
volgende gegevens verwerkt:
- Naam, Adres, Woonplaats.
Voor deze verwerking is een verwerkingsovereenkomst opgesteld.

Door uw bezoek draagt u bij aan onze wereldwijde inzet voor de hulpverlening. Kijk op www.debaanderij.nl.

Overig
Men kan via de contactgegevens op de website van de Baanderij contact opnemen. Daarbij worden
de persoonsgegevens verwerkt waarvan betrokkene op dat moment besluit om deze te delen. Hierbij
geeft betrokkene instemming met de verwerking hiervan. Dit wordt expliciet benoemd.
Cookies
De Baanderij maakt geen gebruik van cookies op haar website.
Delen van persoonsgegevens met derden
De Baanderij verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve indien dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dat geval kunnen
uw gegevens worden verstrekt aan de belastingdienst, opsporingsinstanties en/of incassobureau.
Persoonsgegevens worden nooit verstrekt buiten de EU.
Verwerkers
Voor de uitvoering van de betaling/uitvoeren van de overeenkomst/versturen van de nieuwsbrief,
maken wij gebruik van ‘MailSucces’. Met deze partij hebben wij een verwerkersovereenkomst
afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw
gegevens. De Baanderij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen naar info@debaanderij.nl.
Voor vragen en/of opmerkingen kan contact worden opgenomen met:
De Baanderij
Industriestraat 1
2802 AC Gouda
tel. 0182 670167
Kvk. 24425457
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