
 
 
 
Privacy Verklaring Stichting Right To Play Nederland 
 
Jouw privacy is voor ons bij Right To Play Nederland belangrijk. Deze 
privacy verklaring legt uit hoe Stichting Right To Play Nederland jouw 
persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en beveiligt en waarvoor we 
jouw gegevens gebruiken. Dan weet je hoe we werken.  

Right To Play handelt in overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming.  
 
Verzamelen van gegevens 
Right To Play Nederland verzamelt gegevens van jou en anderen via de interacties 
die we met elkaar hebben. Die vinden plaats via e-mail, de website, social media en 
telefoon. Er zijn verschillende situaties waarin we persoonlijke informatie van je 
vragen. Bijvoorbeeld Als je je opgeeft als vrijwilliger, wanneer je doneert aan Right 
To Play, als je contact met ons zoekt met een verzoek of vraag, wanneer we gaan 
samenwerken, als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wanneer je naar een event 
van ons komt of wanneer je een actie doet voor Right To Play. In alle gevallen deel je 
jouw gegevens actief met ons of heb je die in het verleden met ons gedeeld. Daarvoor 
heb je toestemming gegeven. In e-mails, via formulieren op onze website of aan de 
telefoon, vragen we jou altijd wat je met ons wilt delen en of wij je op de hoogte 
mogen houden. 

Ook als je onze website bezoekt, registeren we niets van jou totdat je zelf gegevens 
achterlaat, bijvoorbeeld wanneer je aanmeldt voor een nieuwsbrief of evenement of 
bij het doen van een donatie. We laten je weten wat er met jouw data gebeurt en 
vragen je daar actief toestemming voor. 

De persoonlijke gegevens van jou die we met jouw toestemming kunnen verzamelen 
en die we veilig opslaan en gebruiken op basis van deze privavcy verklaring zijn:  
- Naam 
- Leeftijd (jaar van geboorte) 
- Adres en woonplaats 
- Email   
- Telefoonnummer  
- Eventuele andere informatie van toepassing op een specifieke situatie  
 
In het geval van een donatie slaan we ook de volgende gegevens op: 
- Donatiebedrag 
- Bankgegevens (via onze partner Oxyma en payment providers Molly en Adyen) 

 
Gebruik van gegevens 
Right To Play Nederland gebruikt jouw data om je zo goed mogelijk te kunnen 
informeren over het werk van Right To Play, de evenementen en campagnes die we 
organiseren waaraan jij mee kan doen of al mee doet, en over acties voor Right To 



 
Play die je gaat doen of al hebt gedaan. In het specifieke geval van een donatie aan 
Right To Play, die ook het resultaat kan zijn van een actie, gebruiken we jouw 
gegevens om je een donatieverzoek te kunnen sturen en de donatie te kunnen 
verwerken. Daarnaast gebruiken we jouw data om geanonimiseerde statistieken te 
maken die ons helpen om ons werk beter te doen en nog meer kinderen met spelen 
een kans te geven op een beter leven. 

  

Omgang met gegevens  
Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Met jouw toestemming 
slaan we jouw gegevens op in ons goed beveiligde datasysteem, dat wordt beheerd 
door ons professionele ICT team op het Right To Play hoofdkantoor in Toronto, 
Canada, ondersteund door Lemontree, onze ICT dienstverlener in Nederland. Jouw 
gegevens blijven bewaard in het databestand, tenzij jij anders aangeeft.  

Jouw data zullen nooit worden verkocht of verhandeld. We gebruiken jouw gegevens 
alleen voor de zaken waarvoor jij toestemming hebt gegeven, met uitzondering van 
door bij wet bepaalde gegevens.   

Het kan zijn dat we gegevens van jou delen met partners of dienstverleners van Right 
To Play. Dat zal uitsluitend zijn voor doeleinden zoals beschreven in deze privacy 
verklaring. Uiteraard leggen we in dat geval jouw privacy en de omgang met jouw 
data vast in een overeenkomst met desbetreffende partner of dienstverlener.  
 
Vragen en feedback  
Als je wilt weten welke gegevens van jou zijn vastgelegd in onze database of als je je 
gegevens wilt wijzigen, kun je contact met ons opnemen. Jij kunt altijd aangeven 
welke gegevens je wilt laten verwijderen, aanpassen of aanvullen. Voor onze email 
nieuwsbrieven geldt dat je ook gebruik kunt maken van de afmeldlink die altijd in de 
nieuwsbrief zit. En als je vragen hebt over deze verklaring, feedback of een klacht, 
kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen. Op een papieren of digitaal bericht 
reageren we binnen een week.   

Onze gegevens: 

Stichting Right To Play Nederland 
Koningin Wilhelminaplein 8 
1062 HK Amsterdam  
info@righttoplay.nl 
020 22 52 731 

 

Tot slot 

Right To Play Nederland controleert regelmatig of aan dit privacy verklaring wordt 
nageleefd. 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Op deze webpagina tref je altijd de 
meest recente versie aan. Deze privacy verklaring dateert van 25 mei 2018. 

 


