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Stichting CHANCE2STUDY 
Privacy Policy 
 
 
1. Inleiding 
Chance2Study financiert de opleidingen van kansarme jongeren in Cambodja. De aanpak is 
direct, lokaal en transparant. De stakeholders hebben volledige inzage in de financiële situatie, 
de werkzaamheden en de resultaten van de stichting. Ook de donateurs, sponsoren en 
geïnteresseerden bieden we volledige transparantie conform de AVG-wetgeving. Deze policy 
beschrijft hoe wij als stichting omgaan met persoonsgegevens. 
 
2. Verwerken persoonsgegevens 

• Als stichting verwerken we persoonsgegevens van EU-ingezetenen om nieuwsbrieven en 
andere communicatie uitingen te sturen aan onze donateurs, partners en geïnteresseerden.  

• Verder verwerken we persoonsgegevens van studenten die we uit hoofde van onze 
stichtingsdoelstelling een studiebeurs verschaffen. Dit zijn echter geen EU-ingezetenen en 
vallen buiten de AVG-wetgeving. Desalniettemin verwerken we deze persoonsgegevens met 
dezelfde veiligheidsnormen als de overige persoonsgegevens. Dit geldt ook voor de 
Cambodjaanse universiteiten en partnerorganisaties waar we mee samenwerken. 

 
3. Doel en procedure 

• Chance2Study gebruikt de verstrekte persoonsgegevens slechts voor het doel om 
communicatie uitingen van de stichting te delen aan donateurs en geïnteresseerde 
contacten, alsmede het werven van donaties en het voeren van een gedegen administratie. 

• De persoonsgegevens zullen slechts voor deze doelen gebruikt worden. 

• Ook heeft de stichting slechts de persoonsgegevens opgevraagd en opgeslagen welke 
hoogstnoodzakelijk zijn voor deze doelen. 

• Verder worden de persoonsgegevens slechts op die plek opgeslagen waar ze nodig zijn in de 
administratie en het uitvoeren van communicatie uitingen. De gegevens zijn conform de 
vereisten van de wet opgeslagen en beveiligd. Ook zorgt de stichting voor het beperken van 
de toegang tot de gegevens tot slechts de bestuursleden. 

• Er worden geen andere persoonsgegevens van EU-ingezetenen opgeslagen, opgevraagd of 
verwerkt. 

• Indien gevraagd, bieden wij u inzicht in uw persoonlijke informatie die we hebben 
opgeslagen. We zullen deze informatie op uw verzoek aanvullen, corrigeren of verwijderen. 

• Hoewel wij geen marketingactiviteiten ondernemen, zullen we elk verzoek of bezwaar tegen 
marketingpraktijken inwilligen. Wij voeren geen geautomatiseerde 
besluitvormingsprocessen uit en gebruiken persoonlijke gegevens daar in het geheel niet 
voor. 

• Indien u ons specifiek verzoekt om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere 
organisatie, zullen wij daarvoor zorgdragen, nadat u de gegevens van de betreffende 
organisatie met ons hebt gedeeld. 
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4. IT-uitbesteding 
 
Nieuwsbrief 

• Voor het versturen van de nieuwsbrieven gebruikt Chance2Study de online web service 
Mailchimp.com.  

• Uw naam en email adres zijn in de verzendlijst binnen deze service opgeslagen en worden 
slechts gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief of donatieverzoeken. Het bestuur 
van de stichting heeft als enige toegang tot deze gegevens. 

• Mailchimp heeft adequate beveiligingsmaatregelen getroffen voor het opslaan en 
verwerken van deze persoonsgegevens conform de wetgevingsvereisten. 

• Lees voor meer informatie de privacy policy van Mailchimp. 
 
Website 

• De website van Stichting Chance2Study is gehost op het Wix.com platform. Wix.com 
verschaft de stichting een online platform dat mogelijk maakt om informatie te delen en 
informatieverzoeken te verwerken.  

• Persoonsgegevens die via het contactformulier worden doorgegeven, worden via Wix.com’s 
gegevensopslag verwerkt op beveiligde servers en achter een firewall.  

• De website op het Wix.com platform gebruikt cookies om de website goed te laten 
functioneren. Als stichting gebruiken wij geen cookie informatie. Hier kunt u informatie 
vinden welke cookies door Wix.com worden gebruikt.  

• Wix.com voldoet aan de AVG-wetgeving, zoals ze hier beschrijven op hun website. 

• Verder geeft Wix.com hier aan hoe ze met klantgegevens/ persoonsgegevens omgaan voor 
onze website. 

 
In het geval wij constateren dat Mailchimp of Wix.com niet (meer) conform de AVG-wetgeving 
handelt, dan halen we per direct de persoonsgegevens weg van de service en zullen de 
dienstverlening niet meer gebruiken.  
 
5. Toestemming 
Bij het aangaan van de sponsoring of het geven van een donatie heeft u aangegeven periodiek 
op de hoogte gehouden te willen worden door onze stichting. Derhalve hebben we uw 
persoonsgegevens ontvangen, verwerkt en opgeslagen. Bij elke nieuwsbrief geven we de 
mogelijkheid om u uit te schrijven voor communicatie uitingen van onze stichting. Wilt u de 
nieuwsbrieven blijven ontvangen, dan hoeft u niets te doen. Mocht u geen prijs meer stellen op 
de periodieke informatievoorziening van onze stichting, dan kunt u zich via deze link afmelden.  
 
6. Tot slot 
In het geval u wenst om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aanvullen of 
verwijderen, welke wij van u hebben opgeslagen, dan nodigen wij u uit om contact met ons op 
te nemen via info@chance2study.com of per post aan Stichting Chance2Study, Amstelboulevard 
232, 1096 HM Amsterdam. 
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