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Privacyreglement

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en we willen
u graag laten weten wat ons privacyreglement is. Zo weet u hoe we met uw gegevens omgaan en kunt u
ons gemakkelijk vragen u uit onze database te verwijderen.
Wij vinden de bescherming van uw gegevens heel belangrijk. Daarom willen we dat u het volgende weet:
Uw adresgegevens hebben we van uzelf ontvangen, omdat u sponsor bent van een van de weeskinderen of
omdat u graag de nieuwsbrief wilt ontvangen. Bridge to Light bewaart uw adresgegevens zo lang u sponsor
bent of de nieuwsbrief wilt ontvangen.
Wij hebben de volgende gegevens van u geregistreerd:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer en overzicht giften
We delen uw gegevens niet met externe commerciële adverteerders en advertentienetwerken.
U kunt ons altijd verzoeken uw gegevens te laten corrigeren of verwijderen. Dit kan via
info@bridgetolight.nl.
In geval van een verzoek tot verwijdering zal Bridge to Light de betreffende persoonsgegevens zo spoedig
mogelijk verwijderen. Bridge to Light stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een
bevestigingsbericht.
Nieuwsbrieflezer/sponsor
Momenteel staat u bij ons in het bestand en ontvangt u onze nieuwsbrief. Het doel hiervan is om u op de
hoogte te brengen van de ontwikkelingen van de kinderen in het weesdorp Grace Village (Ethiopië) en het
werk van Karin van den Bosch daar. Het doel van het bewaren van gegevens van sponsors is dat we u
regelmatig informatie kunnen toesturen over uw sponsorkind. Als u met de sponsoring stopt, geeft u zelf
aan of u onze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen.
Disclaimer Website
Ondanks de zorg die wij besteden aan de samenstelling van onze site, is het mogelijk dat de gepubliceerde
informatie onvolledig of onjuist is. Bridge to Light aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Daarnaast
sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de
interpretatie van de informatie. Gegevens die een hyperlink bevatten naar andere sites vallen buiten de
controle van Bridge to Light. Elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites
wijzen wij daarom af. Op het gebruik van de website en op deze voorwaarden is het Nederlands recht van
toepassing. Auteursrechten op de website en de inhoud daarvan berusten bij stichting Bridge to Light.
Disclaimer Email
Alle emails die door Bridge to Light -gebruikers worden verzonden zijn uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Indien u per abuis een email van of via Bridge to Light ontvangt en u bent niet de
geadresseerde dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Alle
informatie in de email alsook de bijgesloten documenten is vertrouwelijk. Ongeoorloofd gebruik van deze
informatie op welke wijze dan ook is onrechtmatig.
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