
Privacy document 

Persoonsgegevens en andere data worden door stichting Jafet overeenkomstig de geldende 

wetgeving verwerkt. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw 

persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden dan ook uitsluitend door of namens 

ons gebruikt en wij stellen deze niet ter beschikking aan derden. Hieronder staat precies wat 

u van ons kunt verwachten. 

 

Waarop van toepassing? 

Dit privacy document is van toepassing op de verwerking van: 

 door donateurs, vrienden van Jafet, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke 

informatie en 

 data verkregen naar aanleiding van een bezoek aan of gebruik van onze website. 

 

Verzamelen van uw gegevens 

Als stichting houden we een register bij, waarin persoonsgegevens van onze relaties worden 

vastgelegd. Relaties zijn personen die: 

- zich hebben opgegeven voor een (e-mail) Nieuwsbrief 

- als vrijwilliger betrokken zijn bij Jafet 

- donateurs zijn van Jafet 

- kerkenraden die de Nieuwsbrief ontvangen 

- een activiteit in hun (kerkelijke) gemeente organiseren   

- belangstelling tonen voor ons werk. 

 

Hoe gaan wij te werk? 

Jafet is een stichting die zich inzet voor evangelisatie, scholing en preventie in de armste 

wijken van Rio de Janeiro. In het bijzonder wordt het werk van het Braziliaans-Nederlands 

echtpaar Fernando en Janneke Galvão-Hulst ondersteund. Via acties en campagnes roept 

Jafet haar vrienden en vriendinnen, belangstellenden, donateurs etc. op om een bijdrage 

(financieel en materieel) te leveren aan de doelstelling van de stichting. 

Het werk van Jafet wordt voornamelijk gefinancierd door giften van donateurs en kerken. Wij 

verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, 

geboortedatum en kerkelijke achtergrond) om belangstellenden, donateurs en kerkenraden 

gericht te kunnen informeren over het werk van Jafet en om een financiële ondersteuning te 

vragen. 

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt voornamelijk via de website, e-mail of een 

automatische machtigingsformulier.  



Daarnaast verzamelen we financiële data en persoonsgegevens om jaarlijks verantwoording 

te kunnen afleggen omtrent de inkomsten en uitgaven van onze stichting.  

Zij die vrijwilligerswerk voor onze stichting verrichten worden ook geregistreerd en de voor 

het vrijwilligerswerk relevante gegevens vastgelegd. 

Onze (verzamelde) gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij wettelijk 

voorgeschreven. Voor commerciële doeleinden vertrekken we geen informatie uit ons 

bestand. 

Jafet heeft een ANBI-status.  

 

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen 

Iedere donateur, vrijwilliger, vriend en vriendin van onze stichting, scriba van een kerkelijke 

gemeente, kan op elk moment inzage vragen in de gegevens die we over die persoon of 

instelling hebben vastgelegd. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan de 

desbetreffende persoon of instelling verstrekt. Die persoon of instelling kan alleen wijzigingen 

die hem of haar betreffen (digitaal of telefonisch) doorgeven aan onze secretaris (zie 

website). 

Bij de secretaris kunnen personen en instellingen ook terecht wanneer zij niet langer meer 

op de hoogte willen worden gehouden van onze activiteiten. 

Jafet is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij informatie mogen 

verstrekken over de persoonlijke gegevens in onze administratie. Ook kan een verzoek 

schriftelijk worden gedaan per brief, voorzien van naam, adres, telefoonnummer en een 

kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de secretaris Jafet, Doude van 

Troostwijkstraat 25, 3626 AT Nieuwer Ter Aa. 

 

Website 

Jafet gebruikt op haar website cookies.  

 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 

21 november 2018, 

De secretaris,    De voorzitter, 

 

Marit de Jong     Rien Bogerd 


