
Privacyverklaring Stichting Mediclowns 

We hechten veel belang aan uw privacy. We zorgen er daarom voor dat we uw gegevens 
vertrouwelijk behandelen. Het uitgangspunt hierin is altijd de geldende 
privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij 
verzamelen en hoe wij deze verwerken. 

 
De visie van Stichting Mediclowns op privacy 

We hanteren een aantal principes en uitgangspunten ten aanzien van het verzamelen en 
verwerken van uw persoonsgegevens: 

1. We verwerken alleen persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde 
verwerkingsgrondslagen. Daarnaast zorgen we dat de verwerking in lijn is met de 
wettelijke vereisten.  

2. We verzamelen en verwerken alleen persoonsgegevens met een duidelijk 
omschreven doel. In onze werkzaamheden streven we: de inbreuk op de privacy 
van betrokkenen zoveel mogelijk te beperken én de inbreuk op de privacy 
gerelateerd aan het doel van de verwerking te minimaliseren. 

3. We streven naar minimale gegevensverwerking en dat gegevens juist en actueel 
zijn. Dit houdt in dat we alleen die persoonsgegevens verwerken die minimaal 
noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel en ervoor zorgdragen dat deze 
persoonsgegevens actueel en juist blijven. Als minder persoonsgegevens nodig 
zijn, dan streven we dit na. 

4. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van 
persoonsgegevens kan nodig zijn om onze taken goed te kunnen uitoefenen of 
om de wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. 

5. We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelen deze 
vertrouwelijk. Daarbij zorgen we voor passende beveiliging van deze 
persoonsgegevens. 
 

De bovenstaande principes en uitgangspunten zijn in de volgende paragrafen & punten 
verder uitgewerkt.  

Voor wie is deze verklaring bedoeld? 
Deze privacyverklaring is onder andere bedoeld voor instellingen, aanmelders en 
bezoekers van onze website die inzicht willen in hoe Mediclowns omgaat met privacy.  

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerken? 

Met persoonsgegevens wordt bedoeld alle informatie die ons iets vertelt over u of die we 
aan u kunnen koppelen. Dit kan informatie zijn die direct over u gaat of naar u te 
herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam en email gegevens.  

Met verwerken bedoelen we alle handelingen die we met uw persoonsgegevens kunnen 
doen, van verzamelen tot bewaren en verwijderen.  

Voor welke doelen verwerken wij persoonsgegevens? 

Mediclowns verwerkt alleen persoonsgegevens die voor de uitvoering van haar taken 
noodzakelijk zijn. Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de uitvoering 
van haar activiteiten. Om vrijwilligers en contactpersonen van instellingen en donateurs 
of andere geïnteresseerden te kunnen benaderen.  

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
Afhankelijk van de soort verwerking kan Stichting Mediclowns de volgende categorieën 
persoonsgegevens verwerken: 

 Contactgegevens (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer) 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de 
verwerking en het naleven van wettelijke verplichtingen. Uw persoonsgegevens worden 



na afronding van de verwerking verwijderd. Soms zijn we wettelijk verplicht om 
gegevens langer te bewaren. Voor de meeste bepaalde soorten persoonsgegevens 
dienen wij ons te houden aan de vereisten uit de Archiefwet.  

Van wie ontvangt Mediclowns persoonsgegevens?  
De meeste persoonsgegevens ontvangen we rechtstreeks van u zelf.  

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens? 
Stichting Mediclowns 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 of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact 
op met een van de bestuursleden via bestuur@mediclowns.nl 

Uw rechten en privacy 
Omdat wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u een aantal rechten die u kunt 
uitoefenen. Recht op inzage, verwijdering of rectificatie van uw persoonsgegevens, maar 
ook in enkele gevallen het (volledig) beperken van de verwerking of verzoeken met 
betrekking tot recht om gegevens(data) over te dragen.  
Als we uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming kunt u deze altijd 
intrekken waarna de verwerking stopt.  
 
Cookies 
De website van Stichting Mediclowns (www.mediclowns.nl) maken alleen gebruik van 
noodzakelijke cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan 
de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij maken enkel 
gebruik van functionele cookies. Deze cookies plaatsen we altijd en zijn noodzakelijk 
voor de technische werking van de website. Deze cookies worden niet ingezet voor het 
verwerken van persoonsgegevens. 
 
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. Meer informatie over cookies 
en het uitschakelen ervan kunt u vinden op www.veiliginternetten.nl.  
 
Klacht indienen 

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen omdat u 
vermoed dat uw persoonsgegevens zijn gelekt of omdat u een klacht wil indienen, kunt u 
contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar via het e-mailadres 
bestuur@mediclowns.nl  
 
Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u een klacht 
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Wijzigingen 
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wijzigingen zullen op de 
website worden gepubliceerd. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring periodiek 
te bekijken.  
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