
Privacyverklaring Stichting de Tabernakel 

Stichting de Tabernakel verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de 

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

persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en 

worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt 

verwachten en aan welke regels we ons houden. 

1. Toepasselijkheid 

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van: 

• de door donateurs, relaties, abonnees en webshopgebruikers verstrekte persoonlijke informatie; 

• data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website. 

 

2. Verwerking van uw gegevens 

Stichting de Tabernakel gebruikt een relatiebeheersysteem, waarin ook persoonsgegevens van 

andere relaties worden vastgelegd, zoals onze abonnees op onze periodieke uitgaven en gebruikers 

van onze webshop. 

Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) om u 

gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning. Het 

verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website of er fysieke post wanneer u zich als 

abonnee aanmeldt voor onze uitgaven, wanneer u een andere relatie aanmeldt voor een cadeau-

abonnement, wanneer u een bestelling doet via onze webshop en wanneer u zich aanmeldt als 

donateur. Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de 

overeenkomst (donatie, abonnement, bestelling via de webshop). Deze gegevens worden niet aan 

derden verstrekt voor commerciële doeleinden. 

3. Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen 

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten 

wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven aan ons per e-mail, brief, telefoon of via 

het contactformulier van de website (zie contactgegevens onderaan deze privacyverklaring). 

 

4. E-mail 

Wanneer u als abonnee van onze uitgaven, donateur, webshopgebruiker of informatieaanvrager uw 

e-mailadres aan Stichting de Tabernakel hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd over de 

bevestiging van uw aanvragen via de website (naar aanleiding van uw abonnement, bestelde 

webshopartikelen of vragen via het contactformulier). Daarnaast zullen wij zo veel mogelijk 

abonnees en/of webshopgebruikers factureren per e-mail. Ook kan het zijn dat u als abonnee via 

een nieuwsbrief wordt geïnformeerd over onze werkzaamheden als stichting, openstaande 

vacatures, bestuurswisselingen, abonneedagen of andere aan onze stichting gerelateerde zaken. De 

frequentie van dergelijke nieuwsbrieven zullen zich beperken tot één of tweemaal per jaar. Wilt u 



minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment uitschrijven via de link 

in de nieuwsbrief of afmelden bij de administratie van Stichting de Tabernakel.  

 

5. Verwerkersovereenkomst derden 

We maken gebruik van softwarediensten van derden voor onze boekhouding, ledenadministratie en 

website (inclusief webshop). Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, 

zodat zij gemachtigd zijn namens ons gegevens te beheren en op te slaan. Deze partijen mogen 

onze gegevens niet delen met derden, tenzij zij hier wettelijk toe verplicht zijn. 

 

6. Betalingen 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel of van onze via e-mail 

verstuurde verkoopfacturen maken wij gebruik van het platform van MultiSafepay. MultiSafepay 

verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of 

creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen 

genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor uw 

gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan 

(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met 

betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de 

onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MultiSafepay 

bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

 

7. Beveiliging 

Stichting de Tabernakel heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke 

gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier 

zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar 

vanuit hun functie toe bevoegd zijn. De persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de doeleinden 

waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. 

 

8. Vragen over privacybeleid / contact 

Stichting de Tabernakel houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit 

beleid, neem dan contact met ons op. 

 

Stichting de Tabernakel 

Mulderslaan 15 

3905 GA Veenendaal 

T (085) 401 87 29 

info@tabernakel.nl  

 

mailto:info@tabernakel.nl

