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Privacyverklaring 
Stichting  Assisting Animals International (ANBI) Privacy verklaring (2018) 

1.Inleiding 
Stichting Assisting Animals International neemt uw privacy serieus en zal informatie over u (de 
betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij u 
uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze 
privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw 
persoonsgegevens. We raden u aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen. Voor vragen 
kunt u altijd contact opnemen met ons opnemen via asssistinganimalsinternational@gmail.com 

2.Wie is Stichting Assisting Animals International 
Stichting Assisting Animals International is gestart in 2017 als non-profit organisatie. Zij is voor al 
haar inkomsten volledig afhankelijk van giften/donaties; bestuursleden en vrijwilligers ontvangen 
geen salaris. De stichting bestaat uit drie bestuursleden, enkele vrijwilligers en donateurs. 
Stichting Assisting Animals International is ANBI gecertificeerd. De stichting houdt kantoor te 
Amsterdam, Huidekoperstraat 22BC, 1017 ZM Amsterdam en is ingeschreven in het 
handelsregister onder RSIN nummer 857821684/KvK 69297762. 
 
3.Persoonsgegevens die wij verwerken 
Stichting Assisting Animals International verwerkt persoonsgegevens van u omdat u interesse 
hebt in onze stichting/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verzamelen 
verwerken de volgende de persoonsgegevens: 
 

Voor- en achternaam 

Adresgegevens 

Telefoonnummer 

E-mail adres 

 
4. Waarom hebben we gegevens nodig? 
Stichting Assisting Animals International verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende 
mogelijke doelen:-  

- Het afhandelen van uw betalingen aan Stichting Assisting Animals International 
- Het verzenden van een nieuwsbrief over de activiteiten binnen onze stichting 
- Het verzenden van email met nadere informatie over door u gestelde vragen 
- Indien nodig, u te kunnen bellen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of u te 

informeren over wijzigingen van onze diensten. 
 
5. Hoelang bewaren gegevens? 
Stichting Assisting Animals International zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt 
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  
 
6. Delen met anderen 
Stichting Assisting Animals International verstrekt uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is 
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoedend dat de rechten of  
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eigendommen van de stichting, onze business partners, leveranciers, cliënten of anderen in het 
geding zijn, kunnen wij uw informatie ook gebruiken of beschikbaar stellen ter bescherming van 
die rechten of eigendommen. Bovendien behouden we ons het recht voor uw persoonsgegevens 
te onthullen wanneer dit bij wet van ons wordt verlangd en wanneer wij van mening zijn dat 
onthulling noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of die van anderen, of om te voldoen 
aan een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure inzake onze 
websites. 
 
7.  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 of verwijdering sturen naar 
assistinganimalsinternational@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door 
u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij 
vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers 
onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer(BSN) zwart te maken. Dit ter 
bescherming van uw privacy. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, op uw verzoek 
reageren. 
 
8. Klachten 
Stichting Assisting Animals International wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een 
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan 
via:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-
ons. 
 
9. Bescherming gegevens 
Stichting Assisting Animals International 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 met ons op via: 
assistinganimalsinternational@gmail.com. 
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