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00.
Inleiding
In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden of
zijn verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens
opgeslagen zijn en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier
ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring kan soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom
raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen op onze website www.fightforsight.nl

01.
Fight for Sight
U leest op dit moment de privacy verklaring van Stichting Lions Fight for Sight The Netherlands,
verkort aangeduid als Fight for Sight.
Fight for Sight is een Lions goede doelen stichting die zich richt op het voorkomen en genezen van
onnodige blindheid in Derde Wereldlanden.
Het bestrijden van onnodige Blindheid is een gezamenlijk doel van 1,4 miljoen Lions wereldwijd.
Fight for Sight geeft uitvoering aan deze taak in Nederland.
De stichting staat onder toezicht van het bestuur van de Vereniging Meervoudig District 110
Nederland van Lions International Association of Lions Clubs, verkort aangeduid als MD 110.
De gegevens van Lions zijn in 2016 aan Fight for Sight ter beschikking gesteld door het bestuur
van MD 110. Overige gegevens zijn voorgekomen uit diverse contacten. In ieder mail aan u, is
gevraagd of u in de toekomst nog mail wilt ontvangen. De daarop gekomen reacties zijn in het
adressenbestand aangepast. Het is goed dat u weet wat er met uw gegevens gebeurt en hoe u uw
wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
In het kader van de AVG is informatie aan u relevant. Wij gaan ervan uit dat het past binnen ons
gezamenlijk doel om uw adresgegevens te gebruiken.
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Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Fight for Sight
neem dan gerust contact op! fightforsight@lions.nl
KvK nr.
41184497
RSIN nr. 805263524

02.
Doel van de gegevens
Er zijn gegevens opgeslagen van:
•
De contactpersonen van Fight for Sight bij de lionsclubs in Nederland
•
Het bestuur van MD 110
•
Individuele sponsoren en donoren
•
Personen die zich inzetten voor Fight for Sight
02.1 Het versturen van een nieuwsbrief.
Fight for Sight verstuurt per mail een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief voorziet in
informatie over Fight for Sight en de uitgevoerde projecten. Er wordt een oproep
gedaan om bij te dragen aan en actie te voeren voor Fight for Sight.
Het bestuur van MD110 moet toestemming geven aan Fight for Sight om een
nieuwsbrief te mogen versturen.
In de nieuwsbrief wordt gevraagd Fight for Sight te berichten als u geen nieuwsbrief
meer wilt ontvangen.
02.2 Het versturen van een Nieuwjaarskaart.
Rond nieuwjaar wordt er een bijzondere kaart per post gestuurd vanuit een
projectland.
Een kaart die lokaal gemaakt is en bijdraagt aan de lokale economie.
Naast de beste wensen voor het nieuw jaar is het een bedankje aan onze doelgroep
en een aanmoediging om door te gaan met ondersteuning. Het bestuur van MD110
moet toestemming geven aan Fight for Sight om een Nieuwjaarskaart te mogen
versturen.
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02.3 Bedankbericht.
Nadat een donatie ontvangen is wil Fight for Sight u graag met een persoonlijk
bericht bedanken.

03.
Ontvangers
De gegevens die Fight for Sight ontvangt worden beheerd door de
secretaris/ambtelijk secretaris:
Naam, voorletters, voornaam, aanhef, adres, woonplaats, e-mailadres, en de
naam van uw Lionsclub worden in een digitaal bestand opgeslagen.
Mutaties die worden doorgeven aan Fight for Sight worden verwerkt.
• Een adreswijziging en of e-mail wijziging wordt in het bestand
aangepast.
• Na een verzoek van u geen bericht meer van Fight for Sight te willen
ontvangen worden uw gegevens uit het bestand verwijderd.
• Na een bericht van overlijden worden de gegevens uit het bestand
verwijderd.
Het is altijd mogelijk dat op het moment van verzenden van post of mail en het
ontvangen van een mutatie, gegevens niet op tijd aangepast of verwijderd zijn.

04
Opslag periode
Uw gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard door Fight for Sight, maar
nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten.
04.1 Het versturen van een nieuwsbrief.
Uw e-mail adres, naam en voornaam wordt voor onbepaalde tijd gebruikt. In de
nieuwsbrief wordt melding gemaakt dat u zich kunt uitschrijven:
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Laat het ons weten.

fightforsight@lions.nl
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04.2 Het versturen van een Nieuwjaarskaart.
Hiervoor wordt uw naam en adres op een sticker geprint. De stickers
worden naar het land gestuurd waar de kaart gemaakt wordt en van
daaruit verzonden naar uw huisadres.
04.3 Bedankbericht.
Uw e-mail adres naam en voornaam worden gebruikt om u en uw
mede clubleden te bedanken voor een donatie. Bij de omschrijving
bij de overboeking moet wel uw naam of die van uw club vermeld
zijn. Als dit niet het geval is weten wij niet wie de donateur is.

05
Beveiliging
Uw gegevens zijn opgeslagen op de beveiligde computer van de
secretaris en de ambtelijk secretaris van Fight for Sight. De
gegevens zijn alleen toegankelijk voor de secretaris en de ambtelijk
secretaris.
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt
met uitzondering van de adressticker die nodig is voor het versturen
van de nieuwjaarskaart.

06
Uw rechten
06.1 recht op inzage
U heeft het recht om te allen tijden uw gegevens op te vragen die bij
Fight for Sight vastgelegd en bewaard worden. Dit kunt u doen door
een e-mail te sturen naar fightforsight@lions.nl
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06.2 Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit
te laten rectificeren door Fight for Sight. Stuur een bericht naar fightforsight@lions.nl
.
06.3 Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Fight for Sight vastgelegd zijn? Dan heeft u het
recht op het laten wissen van uw gegevens. Stuur een bericht naar
fightforsight@lions.nl
06.4 Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u
vindt dat Fight for Sight niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

07
Plichten
Fight for Sight gebruikt uw gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang,
namelijk het werven van fondsen om bij te dragen het internationale Lions doel, het
bestrijden van onnodige blindheid.
Uw gegevens zullen nooit ter beschikking gesteld worden of verkocht worden aan
derden.
Via de site www.fightforsight.nl worden geen gegevens verzameld of verspreid.
Lions Fight for Sight the Netherlands.
www.fightforsight.nl
fightforsight@lions.nl
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