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Privacyverklaring van Poncho 
 
 
 
 

 

 

 

De Stichting Poncho - hierna te noemen Poncho -  is bij de Kamer van Koophandel 

onder nummer 18080427 geregistreerd. Poncho is door de Belastingdienst 

aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI).     

Poncho is een vrijwilligersorganisatie en heeft een Bestuur met bestuursleden.        

Poncho is als vrijwilligersorganisatie verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Poncho beschermt 

uw gegevens zorgvuldig en deze worden door vrijwilligersorganisatie alleen gebruikt 

voor de uitvoering van hun taken.                                                                                                

Poncho stelt uw gegevens absoluut niet ter beschikking aan derden voor 

commerciële doeleinden.  

Persoonsgegevens die Poncho verwerkt 

Poncho gebruikt voor het uitvoeren van haar activiteiten - het innemen en uitbetalen 

van een vergoeding voor ingebrachte verkochte tweedehandskleding - naam, adres 

en woonplaats van klanten. Poncho beschermt de handmatig schriftelijk vastgelegde 

gegevens zorgvuldig en deze worden door de vrijwilligers en het Bestuur alleen 

gebruikt om de taken t.b.v. de organisatie uit te voeren.  

De n.a.w. en e-mailadressen van de vrijwilligers zijn in een excel sheet vastgelegd en 

worden alleen voor interne doeleinden gebruikt. 

Op de website - www.ponchowaalwijk.nl -  zijn de website adressen van de 

welzijnsorganisaties en goed doelstichtingen- waaraan Poncho doneert – vermeld.              

Op deze website is een contactformulier geplaatst waarop  derden vragen kunnen 

stellen.  Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk 

behandeld en er worden geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

verwerkt c.q. aan derden verstrekt. 

 

 

http://www.ponchowaalwijk.nl/
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Grondslag toestemming betrokkenen 

Uw n.a.w./ website- en e-mailadres en telefoonnummer wordt uitsluitend gebruikt 

om informatie te sturen die onze stichting betreft zoals voor donaties en berichten 

aan welzijnsorganisaties en goed doel  stichtingen, agenda en notulen voor 

bijeenkomsten met bestuursleden en vrijwilligers en overige berichten aan bepaalde 

interne- en externe personen en organisaties. 

Geautomatiseerde besluitvorming  

Poncho neemt geen besluiten over zaken die behoorlijke gevolgen kunnen hebben 

voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het betreft hier 

besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat 

daar een mens ( bijvoorbeeld een vrijwillig(st)er van Poncho ) er tussen zit. 

Computerprogramma’s of systemen die worden gebruikt  

De website van Poncho is ontworpen en wordt onderhouden door Bakker & Bosch uit 

Waalwijk 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?  

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn 

verkregen. Poncho  verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens en bewaart deze 

niet langer dan noodzakelijk is voor bovengenoemde activiteiten. De gegevens van 

donaties aan welzijnsorganisaties en goed doel stichtingen alsmede administratieve- 

financiële gegevens  bewaren wij 7 jaar i.v.m. de fiscale bewaarplicht. Poncho 

verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is om aan wettelijke 

verplichtingen te voldoen. 

Wat zijn uw rechten? 

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw 

persoonsgegevens, deze in te zien, te laten verwijderen of te corrigeren. Indien u wilt 

dat uw gegevens direct verwijderd worden, kunt dat kenbaar maken via 

info@ponchowaalwijk.nl .  

Uitwisseling van persoonsgegevens 

De administratie van ingenomen- en verkochte  kleding geschiedt in eigen beheer 

door de vrijwilligers en wordt handmatig in schriften bijgehouden.                                                                           

De financieel- administratieve boekhouding van Poncho wordt ook in eigen beheer 

door bestuursleden uitgevoerd.                                                                                                                                       

Wij maken, aanvullend voor de bedrijfsvoering en onze website, gebruik van de 

volgende externe bedrijven:  

mailto:info@ponchowaalwijk.nl
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 RABO bank: betaalrekening en spaarrekening voor storting van Eurobiljetten en 

girale transacties. 

 Website: www.ponchowaalwijk.nl,  ontworpen door Bakker & Bosch, voor 

informatie over en activiteiten van Poncho. 

 E-mail adressen: via Outlook en gebruiken Windows 10. 

Cookies  

Poncho verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de 

informatie die u ons zelf ter beschikking heefd gesteld. 

Uitzonderingen  

Alleen indien Poncho hiertoe wettelijk verplicht is, worden persoonsgegevens 

verstrekt aan fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. 

 

 

 

 

http://www.ponchowaalwijk.nl/

