Privacyverklaring Focolarebeweging Nederland
1. Algemeen
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Focolare Nederland
en de daaronder vallende stichtingen (hierna ‘Focolarebeweging’) verwerkt van haar leden,
donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Verder is deze privacyverklaring bedoeld om een zo helder en transparant mogelijk inzicht te
geven in hoe de Focolarebeweging omgaat met privacy en persoonsgegevens.
De Focolarebeweging doet er alles aan je privacy te waarborgen en zo zorgvuldig mogelijk
met je persoonsgegevens om te gaan.
Deze privacyverklaring volgt nauwgezet de richtlijnen zoals die gegeven zijn door de wet in
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).1 Deze privacywetgeving staat ook
bekend als de GDPR (General Data Protection Regulation) en geldt voor de gehele Europese
Unie.
Vanwege de AVG worden de volgende punten in acht genomen:







Je persoonsgegevens worden bewerkt in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt. Deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in
deze Privacyverklaring
De verwerking van je persoonsgegevens worden beperkt tot enkel die gegevens die
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
Indien je persoonsgegevens aan de Focolarebeweging verstrekt, geef je uitdrukkelijk
toestemming om deze in lijn met dit Privacy-beleid te verwerken
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de
beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen
We geven geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij dit nodig is voor het
uitvoeren van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
Wij zijn op de hoogte van je rechten als betrokken persoon aangaande je
persoonsgegevens en willen je op die rechten attent maken en deze ten alle tijden
respecteren

Als Focolarebeweging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je
persoonsgegevens. Indien je na het doorlezen van deze Privacyverklaring nog vragen
hierover hebt, kun je contact met ons opnemen via de mail privacy@focolare.nl of via het
adres: Mariapoli Mariënkroon te Nieuwkuijk, Abdijlaan 8 5253VP Nieuwkuijk, telefoon 073 5113651 (Receptie ma-vr 9.00-17.00 uur)
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-enpersoonsgegevens/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-verordeninggegevensbescherming
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2. Welke gegevens verwerkt de Focolarebeweging en voor welk doel?
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
 Voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
 Adresgegevens zoals een postadres
 Vaste telefoonnummer, mobiele nummer, e-mailadres en bankrekeningnummer
 Religieuze overtuiging als bijzonder persoonsgegeven
 Wijze van betrokkenheid bij de Focolarebeweging
Het verwerken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de volgende doeleinden:
 Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over
het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan
 Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van
uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de Focolarebeweging
 Religieuze overtuiging of wijze van betrokkenheid binnen de Focolarebeweging
wordt gebruikt om gericht uit te kunnen nodigen voor bijvoorbeeld oecumenische
bijeenkomsten of bijeenkomsten bedoeld voor niet-Rooms katholieke christenen of
bijeenkomsten met een bepaald thema
 Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen zoals bijvoorbeeld
het deelnamegeld aan bijeenkomsten of cursussen af te wikkelen
 Je naam en e-mailadres zijn nodig om de nieuwsbrief per e-mail te kunnen sturen
met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het
lidmaatschap van de Focolarebeweging. Afmelding voor deze mailing is ten allen
tijden mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing
 Volgend op de navigatie op de Website kunnen gegevens van geïdentificeerde
personen of identificeerbare personen worden verwerkt
3. Cookies en Website
De Website www.focolare.org/Nederland maakt gebruik van zogenaamde cookies (kleine
tekstbestanden die op je computer, mobiel of ander apparaat worden opgeslagen wanneer
je een website bezoekt). Het gebruik van sessiecookies, die niet permanent of permanent op
de computer van de gebruiker worden opgeslagen, is strikt beperkt om een veiliger en
efficiënter surfen op de website te garanderen. Sessiecookies verzamelen geen persoonlijk
identificeerbare gegevens. Je hoeft voor het gebruik van cookies op de Website geen
toestemming te geven. Cookies worden niet gebruikt voor het doorgeven van persoonlijke
informatie, en ook permanente cookies van welk type dan ook, dat wil zeggen systemen die
gebruikers opsporen, worden niet op deze site gebruikt. Het gebruik van zogenaamde
sessiecookies (die niet op een blijvende manier worden bewaard op de computer van de
gebruiker en verdwijnen bij het sluiten van de browser) is strikt beperkt tot het verzenden
van sessie-identificatiegegevens (gevormd door losse cijfers gegenereerd door de server) en
zijn noodzakelijk om veilig en efficiënt te kunnen surfen op de site. De sessiecookies die op
deze site worden gebruikt, zijn niet van toepassing op andere technieken voor
informatieverzameling die de privacy van gebruikers van de website in gevaar zouden
kunnen brengen, en staan niet toe dat persoonlijke gegevens worden verkregen die de
gebruiker kunnen identificeren.
Op de website https://www.focolare.org/nederland/ kan verdere informatie verkregen
worden onder: extended information on cookies.
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De gegevens verzameld door de website, die uitsluitend worden gebruikt om anonieme
statistische informatie over het gebruik van de website te verkrijgen en om de correcte
werking te controleren, worden onmiddellijk na verwerking geannuleerd. Met uitzondering
van gegevens die worden gebruikt om de verantwoordelijkheid te bepalen voor mogelijke
inbreuken met betrekking tot het gebruik van gegevens en daaropvolgende schade, blijven
de gebruikersgegevens van de website niet langer dan zeven dagen bewaard.
4. Wie verwerkt de gegevens en wie zijn verantwoordelijk?
De verwerkingsverantwoordelijken voor de Focolarebeweging Nederland zijn
 Focolare vrouwelijke tak Ria Smink, Abdijlaan 16, 5253 VP Nieuwkuijk
 Focolare mannelijke tak Gerard van Meel, Abdijlaan 24, 5253 VP Nieuwkuijk
Ook worden gegevens verwerkt door volgende organisaties:
 Google Cloud Services
 Toegewezen technisch personeel of tijdelijk toegewezen personeel voor
onderhoudswerkzaamheden, onder direct gezag van de eigenaar van de processen,
van de P.A.F.O.M. in Rocca di Papa (Rome – Italië), het hoofdkantoor van de
Focolarebeweging.
Iedere stichting van de Focolarebeweging Nederland heeft een verwerker die onder
verantwoordelijkheid staat van bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijken. Het gaat
om vrijwilligers en personeel van de Focolarebeweging Nederland. Met deze verwerkers
bestaat een verwerkersovereenkomst. De stichtingen zijn alle gevestigd op het adres
Abdijlaan 8 5253 VP Nieuwkuijk
 Stichting Vrijwilligsters
 Stichting vrijwilligers
 Uitgeverij Nieuwe Stad
 Stichting Mariapoli Mariënkroon
 Stichting Nieuwe Gezinnen
 Stichting Nieuwe Mensheid
 Stichting Actie Creatief
 Stichting Pastoraat voor Eenheid
Er wordt een register bijgehouden van verwerkingsactiviteiten, een opsomming van de
belangrijkste informatie over onze verwerking van persoonsgegevens.
Tevens bevat het de informatie over verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers,
waarover steeds informatie ingewonnen kan worden via het e-mailadres
privacy@focolare.nl.
5. Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Hierbij zou gedacht
kunnen worden aan folders. Indien folders foto’s bevatten waarop personen identificeerbaar
zijn, zal aan de betreffenden altijd toestemming worden gevraagd.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (andere partijen) dan
diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de
beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
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Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk
verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk
onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor
geeft. Deze toestemming kan ten allen tijden ingetrokken worden.
6. Minderjarigen
Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar worden alleen verwerkt na schriftelijke
toestemming van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
7. Bewaartermijn
De Focolarebeweging verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je
lidmaatschap en je aanmeldingen voor een bijeenkomst tot maximaal een jaar na afloop van
dit lidmaatschap of een jaar na aanmelding. Aansluitend worden de persoonsgegevens
vernietigd.
De Focolarebeweging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
8. Beveiliging van gegevens en verwerkers
De volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
 Alle personen die namens de Focolarebeweging van je gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan.
 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 Wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten;
 We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 Onze medewerkers en gebruikers zijn geïnformeerd over het belang van de
bescherming van persoonsgegevens.
9. Rechten van de persoon aangaande zijn gegevens
Via de ledenadministratie van de Focolarebeweging kan je een verzoek indienen om je
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Over je verzoek zal
de Focolarebeweging je binnen een maand informeren.
Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen via privacy@focolare.nl of via de
onder 4 genoemde adressen. Deze adressen kunnen ook gebruikt worden voor vragen
omtrent de verwerking van je persoonsgegevens.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in
jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Op elke mailing die je van ons ontvangt zijn links voorzien naar de database zodat je je recht
van inzage, kopie, aanpassing of wissen kunt uitoefenen.
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10. Klachten
Voor klachten omtrent de verwerking van je persoonsgegeven door de Focolarebeweging
kun je altijd direct contact met ons opnemen via het e-mail adres privacy@focolare.nl of via
de adressen genoemd onder punt 4.
Mocht de vraag of klacht betrekking hebben op een van de stichtingen van de
Focolarebeweging, dan graag de naam van de stichting vermelden.
Daarnaast bestaat er altijd het recht klachten te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
11. Wijziging Privacyverklaring
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De laatste wijziging vond plaats op 31 maart 2022.
Wijzigingen worden via onze Website bekend gemaakt.
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