
Dierenasiel Oostzaan verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

In dit beleid trachten we de belangrijkste vragen omtrent de verwerking van persoonsgegevens bij Dierenasiel te 

beantwoorden. Deze gegevens worden verwerkt omdat je direct of indirect gebruikt maakt van onze diensten. Dierenasiel 

Oostzaan is gebonden aan de geldende wet- en regelgeving als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens. 

 

Gegevens die wij verwerken 

Naam 

Geboortedatum 

Adresgegevens 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Foto’s en video’s 

 

Andere, bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die wij door indirect of direct contact hebben vergaard. Van zowel 

medewerkers als vrijwilligers, klanten, adoptanten, organisaties waar wij aan verbonden zijn, hebben, willen krijgen of 

hebben gehad. 

Wij verwerken geen gegevens die wettelijk niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer. 

 

Doel van de verwerking 

Het verwerken van deze gegevens stelt ons in staat de relatie die we met je hebben met een juiste afhandeling en de 

communicatie in goede banen te kunnen laten verlopen. Met deze gegevens kun we je goed van dienst zijn met hulp, 

informatie en adviezen en dragen we zorg voor onze medewerkers en vrijwilligers. Dit geldt ook voor het afhandelen van 

een betaling. 

Als er eenmaal een relatie met je is aangegaan dan willen we je goed van dienst zijn en blijven zijn. De gegevens worden 

gebruikt om contact te onderhouden en je op de hoogte te stellen van zaken die relevant zijn. 

Voor zaken gerelateerd aan promotie- of marketingdoeleinden geef je zelf toestemming. Dit zal nooit gedaan worden zonder 

toestemming te vergaren. Dierenasiel Oostzaan verwerkt ook bijzondere gegevens indien dit voor ons een wettelijke 

verplichting is. Dit betreft voornamelijk erg gevoelige gegevens. Als dit niet wettelijk verplicht is, vragen we je altijd om 

toestemming, of verwerken deze gegevens indien je dit aan ons vraagt. 

 

Hoe worden de gegevens verwerkt? 

De gegevens worden zorgvuldig verwerkt en bewaard door de beheerders van Dierenasiel Oostzaan waar gebruik wordt 

gemaakt van Docasoft. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is binnen de stichting of het doel 

waarvoor wij werken. 

Gegevens van onlineformulieren worden verwijderd na afhandeling van de adoptieprocedure en na maximaal 1 jaar. 

Voor klanten en donateurs wordt niet gebruik gemaakt van een bewaartermijn. Wij streven ernaar om de data, onze relatie 

en het contact actueel te houden. Mocht deze relatie ten einde worden gebracht, gaan we over tot vernietiging van de 

gegevens. Voor vrijwilligers en medewerkers geldt een termijn van 10 jaar alvorens over te gaan tot vernietiging van de 

persoonsgegevens. Voor het bewaren van alle bovenstaande gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften. 

Het is mogelijk je persoonsgegevens in te zien door dit te vragen aan één van de beheerders van Dierenasiel Oostzaan. 

 

Uitwisseling van persoonsgegevens 

Dierenasiel Oostzaan deelt geen gegevens met derden tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst 

tussen Dierenasiel Oostzaan en jou, of bij het voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Dierenasiel Oostzaan neemt de bescherming en verwerking van je gegevens serieus en neemt gerichte maatregelen om 

verlies, misbruik of onbevoegde toegang en openbaarmaking tegen te gaan. Als je er van overtuigd bent dat we zonder 

toestemming persoonsgegevens hebben verzameld of hier misbruik van maken, of heb je een vraag of klacht over de 

verwerking hiervan, neem dan contact op met info@dierenasieloostzaan.nl 

mailto:info@dierenasieloostzaan.nl

