Privacyverklaring
Voorwoord
Stichting Al-majma Al-Islami (Islamic Academy), hierna te noemen Islamic Academy, hecht veel
waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Om de bescherming van uw
persoonsgegevens te waarborgen heeft Islamic Academy interne maatregelen getroffen. Dit om
eventuele misbruik, openbaring of enige vorm van negatief schadelijk effecten van uw
persoonsgegevens tegen te gaan. Voorts wordt Islamic Academy in het kader van de AVG, die door
de EU is uitgevaardigd, aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke en erkent zij haar positie
hierin.
In deze privacyverklaring wil Islamic Academy u meenemen in welke persoonsgegevens zij van u
bewaart en wat het doel hierbij is. Daarnaast wordt op basis van deze privacyverklaring uw rechten
in kaart gebracht.

Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
Stichting Al-majma Al-Islami (Islamic Academy)
Jacob Marisstraat 37, 2526 AP Den Haag
T: 070 380 32 85 & KVK: 41154063
W: www.islamicacademy.nl
E: info@islamicacademy.nl

Doeleinden van gegevensverwerking
•
•
•
•

Het registreren en incasseren van donateurs.
U op de hoogte te houden van de activiteiten en bijeenkomsten.
Contact met u op te nemen voor realisatie van dienstverlening.
Het verzamelen van gegevens met betrekking tot onze diensten.

Gegevensverwerking
Wanneer u besluit om donateur te worden of informatie te willen ontvangen omtrent de activiteiten
dienen er uiteraard persoonsgegevens te worden verschaft, zodat Islamic Academy dit kan
verwezenlijken. Om gegevensverwerking te rechtvaardigen past Islamic Academy 1 van de 6
rechtsgrondslagen toe. De toegepaste rechtsgrondslag betreft toestemming. Alvorens Islamic
Academy overgaat tot gegevensverwerking dient er toestemming van u te worden verkregen.
Noot 1: De gegevens die Islamic Academy van u verwerkt hangt echter af van de eerder genoemde
doeleinden. Zo zullen bankrekeninggegevens alleen verwerkt worden wanneer iemand besluit om
donateur te worden waarbij er volmacht is verleend om de gelden te incasseren.
Onderstaand treft u een schematische overzicht van persoonsgegevens die wij van u verwerken.
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Woonplaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Bankrekeninggegevens
• Financiële gegevens

Bijzondere/gevoelige gegevens
Islamic Academy verzamelt geen bijzondere/gevoelige gegevens van individuen.

Verstrekking aan derden
Islamic Academy verstrekt persoonsgegevens aan de bank, met als doeleinde om de gelden van u als
donateur te incasseren. Dit geldt alleen wanneer u donateur bent en u Islamic Academy heeft
gemachtigd om periodiek gelden van uw betalingsrekening te incasseren. In andere gevallen
verstrekt Islamic Academy expliciet uw persoonsgegevens aan derden wanneer er sprake is van een
noodzakelijke wettelijke verplichting.

Uw rechten
•
•
•
•
•

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen.
U heeft het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
U heeft het recht om een klacht in te dienen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@islamicacademy.nl. Om er zeker van te zijn dat u het verzoek
hebt ingediend zal er telefonisch contact met u worden opgenomen, om dit te verifiëren. Het streven
is om zo spoedig mogelijk een reactie op uw verzoek te geven. De richtlijn voor een reactie is binnen
3 weken na ontvangst van uw verzoek.
Verder heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de onderstaande link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies of gelijksoortige technieken
Islamic Academy maakt geen gebruik van cookies of eventuele gelijksoortige technieken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Islamic Academy maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Hierbij gaat het om
besluiten die geschieden op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die een grote
impact kunnen hebben voor personen. Wanneer het gaat om besluiten, wordt als uitgangspunt
computerprogramma’s dan wel systemen bedoeld, zonder dat er een menselijke schakel hier tussen
aanwezig is.

Beveiliging
Zoals u eerder onder het kopje “Voorwoord” hebt kunnen lezen, hecht Islamic Academy veel waarde
aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Om dit te waarborgen heeft Islamic Academy interne
maatregelen doorgevoerd. Dit zorgt ervoor dat eventuele misbruik, openbaring of enige vorm van
negatief schadelijk effecten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet tot stand zullen komen.
Mocht er bij u de indruk gewekt zijn dat de beveiliging rondom de persoonsgegevens van u niet goed
beveiligd zijn of naar u weten privacyschending plaatsvindt, neemt u dan gerust contact op via
info@islamicacademy.nl

Bewaartermijn
Islamic Academy bewaart uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk wordt geacht om de
eerdergenoemde doeleinden te realiseren. Voorts verschillen de bewaartermijnen van uw
persoonsgegevens om reden van de wettelijke vereisten.

