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Privacy en het gebruik van je gegevens 

 

Wanneer je donateur wordt van SWAP of vrijwilliger, dan hebben we gegevens van je nodig. 

Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je naam, je personeelsnummer, je zakelijk (of persoonlijk) e-

mailadres en, als je rechtstreeks je donatie aan ons overmaakt, je IBAN-nummer. Deze gegevens 

verzamelen, bewaren en gebruiken (in één woord: verwerken) we. 

We vinden het belangrijk dat je gegevens veilig zijn bij ons. En dat we zorgvuldig en vertrouwelijk 

met je gegevens omgaan. Daarom hebben we afspraken gemaakt over hoe we je gegevens 

verwerken. Deze afspraken staan in deze privacyverklaring. We houden ons hierbij aan de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

  

Van wie verwerken wij persoonsgegevens? 

SWAP verwerkt gegevens van iedereen die donateur wordt of is van SWAP. Of die ons ondersteunt 

bij onze acties binnen APG. 

 

Hoe komen wij aan persoonsgegevens? 

SWAP krijgt de gegevens van jou (via je aanmeldingsformulier of de overeenkomst ten behoeve 

van de Belastingdienst), maar ook van APG (zoals het bedrijfsonderdeel waar je werkt). 

 

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens 

- Personalia (bijvoorbeeld naam, personeelsnummer) 

- IBAN-nummer (bij rechtstreekse donaties aan SWAP) 

 

SWAP verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen: 

- Om je donaties te administreren. 

- Om je op de hoogte te houden van de projecten die we met jouw donatie ondersteunen. En 

van bijeenkomsten en acties die we organiseren.  

- Om afspraken met je te maken over je ondersteuning bij onze acties. 

- Om contractuele afspraken en wettelijke verplichtingen na te komen. 

 

Welke rechtsgrond is van toepassing? 

Het verwerken van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een rechtsgrond. Wij verwerken je 

persoonsgegevens op basis van een van onderstaande rechtsgronden: 

- De verwerking is noodzakelijk om de donatie-overeenkomst (je aanmeldingsformulier in 

combinatie met ons welkomstbericht) uit te kunnen voeren. 

- Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van je gegevens voor een of meer specifieke 

doelen. Je mag je toestemming altijd intrekken. Dat kan telefonisch, per brief of e-mail. 
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Verstrekking van gegevens aan derden 

Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder je voorafgaande 

toestemming. Behalve als dat nodig is voor de uitvoering van de donatie-overeenkomst of op grond 

van de wet. Voor onze acties of ondersteuning van projecten kunnen we soms anderen 

inschakelen. Ook zij verwerken je persoonsgegevens rekening houdend met de AVG. 

 

Website 

Op onze site of in onze digitale berichten kunnen links staan naar andere websites. SWAP is niet 

verantwoordelijk voor het gebruik van je gegevens door de organisaties van die andere websites. 

Lees daarvoor de Privacyverklaring van de website die je bezoekt. 

   

Hoe lang bewaren wij je gegevens? 

Wij verzamelen je gegevens met een doel (zie ‘SWAP verwerkt persoonsgegevens met de volgende 

doelen’). En we bewaren je gegevens zo lang we ze nodig hebben voor dat doel. We houden ons 

hierbij aan de wet.  

 

Beveiliging 

Je gegevens worden door ons beveiligd tegen diefstal, verlies of onrechtmatig gebruik. We hebben 

de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens verloren raken, 

gestolen worden of door personen buiten SWAP worden bekeken. 

 

Wat zijn je rechten? 

Als wij je persoonsgegevens verwerken, dan heb je onder andere het recht deze gegevens in te 

zien (recht op inzage) en over te dragen (recht op dataportabiliteit). In bepaalde situaties kun je 

ook gebruik maken van de volgende rechten: het recht op correctie, het recht op verwijdering en 

het recht op beperking van de verwerking. 

 

Op welke manier kun je gebruik maken van je rechten? 

Een verzoek voor het gebruik maken van een recht kun je per brief of e-mail indienen. Daarbij 

voeg je een kopie van je rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. SWAP vraagt je dit omdat we 

moeten kunnen bepalen dat je de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. 

Zo kunnen we voorkomen dat iemand door het gebruik van jouw naam je gegevens kan inzien. De 

kopie van je rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs slaan wij niet op. Wij verwerken je verzoek 

binnen 4 weken.  
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Recht van bezwaar  

Maak je bezwaar tegen de (manier van) verwerking van je persoonsgegevens door ons? Neem dan 

contact met ons op. Blijf je het ook daarna oneens met ons? Dan heb je het recht om hierover een 

klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Contact 

Heb je vragen of opmerkingen over hoe wij met je gegevens omgaan? Neem contact met ons op 

via onderstaande contactgegevens. 

 
SWAP 

 
Post/bezoekadres:   E-mail    Telefoon: 

Basisweg 10    swap@apg.nl   020-5836935 

1043 AP Amsterdam 

 

Wijzigingen 

SWAP kan deze Privacyverklaring wijzigen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 25 mei 

2018.  

 
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
https://www.abp.nl/contact/default.aspx
mailto:swap@apg.nl

