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Algemeen 
Deze pagina heeft tot doel u te informeren over de wijze waarop Stichting Ranja omgaat met 
persoonsgegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens zullen de wettelijke regels hieromtrent 
in acht worden genomen zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Algemeen geldt dat Stichting Ranja zeer zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. 
 
Waarom verzamelt Stichting Ranja persoonsgegevens 
Stichting Ranja verzamelt persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het functioneren 
van de stichting. Dat wil zeggen: gegevens die nodig zijn voor het realiseren van haar doelstellingen 
zoals het organiseren van activiteiten zoals vermeld op onze website. 
 
Van wie worden persoonsgegevens verzameld 
Stichting Ranja verzamelt persoonsgegevens van personen die direct of indirect betrokken zijn bij 
het functioneren van Stichting Ranja zoals bestuursleden, vrijwilligers, donateurs en andere 
relaties. Rondom activiteiten verwerken we persoonsgegevens van kinderen / jongeren (met 
toestemming van de ouders/verzorgers) voor het mogelijk maken en indelen van de activiteiten. 
 
Welke persoonsgegevens worden verzameld 
De gegevens die worden verzameld betreffen onder andere naam, adres, woonplaats, 
geboortedatum, telefoonnummers, mailadressen, geslacht en aanvullende gegevens voor zover die 
in de betreffende situatie van belang zijn. 
 
Hoe gaat Stichting Ranja om met persoonsgegevens 
De persoonsgegevens van de direct of indirect betrokken personen worden verzameld bij de 
secretaris van het bestuur. Deze worden afhankelijk van het doel gedeeld met andere 
bestuursleden, zoals de voorzitter / penningmeester, voor zover dat voor een goed functioneren 
van Stichting Ranja van belang is. Lijsten van bestuursleden en vrijwilligers worden gedeeld met 
medebestuursledenleden teneinde onderlinge contacten te faciliteren en met andere vrijwilligers 
voor zover noodzakelijk voor de organisatie van een activiteit. Oude ledenlijsten en donateurlijsten 
komen in het archief. Persoonsgegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld tenzij 
wettelijk verplicht of absoluut noodzakelijk voor het goed functioneren van Stichting Ranja. 
 
De persoonsgegevens van de kinderen / jongeren die deelnemen aan de activiteiten worden 
verzameld bij de voorzitter en coördinator van de activiteit. Deze worden afhankelijk van het doel 
gedeeld met de leden van de werkgroepen, voor zover dat voor een goed functioneren van de 
activiteit van belang is. Oude lijsten van de deelnemende jongeren komen in het archief. 
Persoonsgegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld tenzij wettelijk verplicht of 
absoluut noodzakelijk voor het goed functioneren van Stichting Ranja. 
 
Rechten van betrokkenen waarvan de gegevens zijn verzameld 
Iedereen waarvan wij persoonsgegevens verzamelen heeft het recht de van hem of haar bekende 
gegevens in te zien en zo nodig te laten corrigeren of te laten verwijderen. 
 
Vragen of opmerkingen 
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid neem dan contact op met het bestuur van 
Stichting Ranja (info@stichting-ranja.nl).  
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