
Privacyverklaring Refugium 
 
Refugium, stichting Noodfonds voor Vluchtelingen Zeeland, p/a Westsingel 58-01, 4461 DM  
Goes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 
deze privacyverklaring. 
 
https://www.refugium.nl 
e-mail: info@refugium.nl 
postadres: Westsingel 58-01, 4461 DM  Goes 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Refugium verwerkt uw persoonsgegevens: 
• doordat u deze zelf aan ons verstrekt om een beroep te kunnen doen op een bijdrage uit 

ons noodfonds; 
• doordat uw gegevens worden verstrekt door VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland, 

regio Zeeland teneinde een beroep te kunnen doen op een bijdrage uit ons noodfonds; 
• omdat u deze zelf aan ons verstrekt bij het doen van een gift aan ons noodfonds en voor 

zover u deze niet zelf verstrekt maar deze gegevens beschikbaar zijn op uw website of 
de website van de donerende organisatie. 

 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u een 
beroep doet op een bijdrage uit ons noodfonds door een aanvraag in te dienen; 
• voorletters, voornaam en achternaam; 
• geslacht; 
• geboortedatum; 
• land van herkomst; 
• burgerlijke staat, gezinssamenstelling en/of familierelatie; 
• verblijfstatus, uitreikingsdatum positieve beslissing asielstatus, gegevens MVV-aanvraag; 
• adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres; 
• bankrekening; 
• gegevens over inkomen en vermogen; 
• eventuele overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het aanvragen van een 

bijdrage. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u een gift 
aan ons doet: 
• voorletters en achternaam; 
• geslacht; 
• adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres; 
• indien van toepassing: gegevens van de organisatie waar u voor werkt; 
• datum en hoogte van uw donatie; 
• eventuele overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het doen van een gift. 
 



 2 

Bij een bezoek aan onze website plaatsen wij geen cookies en verwerken we geen 
gegevens. 
Als u het contactformulier invult, verwerken wij de volgende gegevens: 
• naam (voorletters, voornaam en achternaam); 
• telefoonnummer; 
• e-mailadres; 
• eventuele overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het invullen van het 

contactformulier. 
 
Doeleinden 
Als u een beroep doet op ons noodfonds verwerken wij uw gegevens om uw aanvraag te 
kunnen beoordelen aan de hand van de criteria die wij daarvoor hanteren. Ook verwerken wij 
uw gegevens voor het afhandelen van de correspondentie en betaling na een positief besluit 
op uw aanvraag. 
Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens voor het werven van potentiële donateurs en 
het bedanken van donateurs. 
Ten slotte verwerken wij persoonsgegevens ten behoeve van de registratie van aanvragen 
en toekenningen, donaties en betalingen. 
 
Wij verwerken uw persoonsgegevens gebaseerd op de grondslagen “toestemming van de 
betrokken persoon” en/of “gerechtvaardigde belangen” (artikel 6 AVG). De gerechtvaardigde 
belangen betreffen het registreren en onderzoeken van de benodigde informatie om 
aanvragen te kunnen beoordelen aan de hand van de criteria die wij daarvoor hanteren 
teneinde te kunnen beslissen over een toekenning. 
 
Verstrekking aan derden 
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden. 
 
Bewaartermijn gegevens 
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden 
die wij in deze privacyverklaring noemen. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard 
worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens 
moeten langer bewaard worden, vanwege wettelijke bewaarplichten. 
 
Heeft u een bijdrage van Refugium ontvangen of een gift aan Refugium gegeven dan gelden 
de volgende wettelijke bewaartermijnen. 
 
Soort gegevens bewaartermijn 
voorletters, voornaam en achternaam 7 jaar 
geslacht 7 jaar 
geboortedatum 7 jaar 
land van herkomst 2 jaar 
burgerlijke staat, gezinssamenstelling en/of familierelatie 2 jaar 
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verblijfstatus, uitreikingsdatum positieve beslissing asielstatus, 
gegevens MVV-aanvraag 

2 jaar 

adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres 7 jaar 
bankrekening 7 jaar 
gegevens over inkomen en vermogen 2 jaar 
datum en hoogte van de bijdrage van Refugium 7 jaar 
eventuele overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het 
aanvragen van een bijdrage. 

2 jaar 

 
Heeft een aanvraag gedaan bij Refugium maar is uw aanvraag afgewezen? Dan gelden de 
volgende wettelijke bewaartermijnen. 
 
Soort gegevens bewaartermijn 
voorletters, voornaam en achternaam 7 jaar 
geslacht 7 jaar 
adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres 7 jaar 
bankrekening 7 jaar 
indien van toepassing: gegevens van de organisatie waar u voor werkt 7 jaar 
datum en hoogte van uw donatie 7 jaar 
eventuele overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het 
aanvragen van een bijdrage 

2 jaar 

 
Gegevensbeveiliging 
Refugium vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of 
onbevoegde toegang. Daarvoor heeft Refugium de volgende maatregelen getroffen: 
• beveiligde opslag van gegevens met toegangscontrole; 
• raadplegen van gegevens alleen in de beveiligde omgeving; 
• toegang tot de gegevens uitsluitend voor het bestuur van Refugium; 
• procedureafspraken voor het omgaan met en het beheren van gegevens. 
 
Inzage en recht van verzet 
U hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering of overdracht 
van uw persoonsgegevens. Wanneer u een verzoek doet, willen wij in de eerste plaats 
beoordelen of wij uw verzoek kunnen behandelen. Dat kan bijvoorbeeld als wij uw identiteit 
kunnen vaststellen of wanneer u langer dan zes maanden geleden een vergelijkbaar verzoek 
deed. Wij kunnen uw verzoek weigeren wanneer de rechten van derden zwaarder wegen. 
Wij zullen dan schriftelijk motiveren waarom wij niet aan het verzoek kunnen voldoen. 
U hebt het Recht van Verzet. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik door 
Refugium van uw gegevens. 
U hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens 
zowel bij Refugium (info@refugium.nl) als bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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Met deze privacyverklaring willen wij u helder informeren hoe wij zorgvuldig omgaan met uw 
persoonsgegevens. Neemt u contact met ons op wanneer u vragen of opmerkingen heeft? 
Deze privacyverklaring - voor het laatst aangepast op 24 september 2018 - is van toepassing 
op het gebruik van persoonsgegevens door Refugium, stichting Noodfonds voor 
Vluchtelingen Zeeland. 
 


