
Privacyverklaring van de stichting Eva Demaya 

Toepasselijkheid 
Eva Demaya Stichting gebruikt persoonsgegevens om giften en donaties te verwerken en 
om betrokkenen  schriftelijk of per email te informeren over de activiteiten in het Eva 
Demaya Centrum in Malawi en van Eva Demaya Stichting in Nederland.  
Eva Demaya Stichting registreert en verwerkt persoonsgegevens en andere data in 
overeenstemming met de geldende wetgeving. 
Deze privacyverklaring geeft uitleg bij die verwerkingen. 

Verwerking persoonsgegevens 
De verwerkingen van Eva Demaya Stichting betreffen de verwerking van de door 
donateurs, giftgevers, vrijwilligers, abonnees op de nieuwsbrief en relaties verstrekte 
persoonlijke informatie.  
Eva Demaya Stichting behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Eva 
Demaya verzamelt persoonsgegevens bij het doneren (online of op een andere manier) 
en het abonneren op de nieuwsbrief (uw emailadres en naam). 
Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van: 

 het tot stand brengen en uitvoeren van uw donatie en/of donateurschap, al dan niet 
gerelateerd aan een project van het Eva Demaya Centrum in Malawi. 

 het verzenden van de nieuwsbrief; 
 het uitnodigen of meedoen aan acties die worden georganiseerd door de stichting. 

Eva Demaya Stichting verzamelt gegevens zoals (organisatie)naam, adres, 
telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties 
(zoals incasso’s), donaties, of gegevens die relevant zijn indien u met de stichting in 
contact treedt of financieel bijdraagt aan haar doelstellingen als donateur, vrijwilliger, of 
deelnemer aan één van haar acties. 
De gegevens die Eva Demaya verzamelt zijn door uzelf verstrekt, in het kader van een 
contact (zoals donateurschap, of abonneren op de nieuwsbrief) met Eva Demaya. 
Gegevens over uw gebruik van de website worden door Eva Demaya niet expliciet 
verzameld of gevolgd.  
Persoonsgegevens worden bij het gebruik of de verwerking ‘en passant’ gevalideerd door 
Eva Demaya en het betrokken contact.  
Persoonsgegevens blijven bij Eva Demaya bewaard zolang de stichting actief is.   

Uw rechten 
U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw persoonlijke gegevens die door Eva 
Demaya Stichting worden verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of 
laten verwijderen. *) Stuur uw verzoek aan secretariaat@evademaya.nl.  
Op vragen van een betrokkene om correctie of verwijdering van gegevens wordt binnen 
3 dagen gereageerd. 
Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze 
activiteiten (of die van het centrum) die we u per email of post toesturen.  

Betrokkenen die zijn geabonneerd op de digitale nieuwsbrief, kunnen zich te allen tijde 
uitschrijven via een link voor afmelden onderaan elke nieuwsbrief. 
Betrokkenen die de nieuwsbrief per post ontvangen, kunnen zich telefonisch of 
schriftelijk afmelden bij het secretariaat.  

*) Het kan voorkomen dat Eva Demaya Stichting niet alle gegevens mag verwijderen.  
Als u bijvoorbeeld donateur bent (geweest), vereist de Belastingdienst dat 
overeenkomsten 7 jaar bewaard worden.  



Beveiliging van de opslag van persoonsgegevens 
Voor de registratie en verwerking van persoonsgegevens gebruikt Eva Demaya Stichting  
PC’s, laptops en mobiele apparaten die zijn beveiligd volgens actuele, algemeen 
beschikbare middelen, tegen acceptabele kosten. Er wordt gebruik gemaakt van de 
dienstverlening van een hostingbedrijf die de adequate beschikbaarheid en beveiliging 
van de website garandeert. 
Voor het uitvoeren van donaties via de website wordt gebruik gemaakt van een PSP-
dienstverlener en van IDEAL. Beide zijn verplicht tot het voeren van bepaalde 
veiligheidsmaatregelen.  

Eva Demaya Stichting schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening soms derden in 
(zoals vrijwilligers). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun werkzaamheden 
persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van Eva Demaya Stichting en 
beschermen dientengevolge uw persoonsgegevens in gelijke mate als de stichting dat 
doet. 

Cookies 
Eva Demaya Stichting onderhoudt een website met gebruikmaking van een zogenaamd 
content management systeem (Wordpress, open source). Eva Demaya handelt niet actief 
op de door het content management systeem geplaatste cookies (een klein bestandje), 
die zorgen dat de website correct functioneert of om het gebruik van de website 
gebruikersvriendelijker te maken. 
Eva Demaya analyseert de gegevens over het gebruik van haar website alleen op een 
geaggregeerd niveau (totalen van unieke bezoekers en bezochte pagina’s en dergelijke) 
en gebruikt daarvoor alleen open source hulpmiddelen. 
Ten aanzien van de digitaal verspreide nieuwsbrief wordt op totaalniveau het aantal  
‘opens en clicks’ bekeken. 
U kunt de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ installeren om te voorkomen dat de 
website informatie over uw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics. 

Facebook 
Facebook wordt door Eva Demaya Stichting uitsluitend gebruikt om berichten te plaatsen 
om geïnteresseerden te informeren over nieuws van Eva Demaya Centrum of van 
activiteiten in Nederland. 

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over de privacyverklaring van Eva Demaya Stichting, dan 
kunt u deze richten aan het bestuur van Eva Demaya Stichting, via 
secretariaat@evademaya.nl of schriftelijk op adres Heulweg 103, 2295KD Kwintsheul. 

Eva Demaya Stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 
privacyverklaring.  
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