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De Stichting Dusty Foundation (verder: Dusty Foundation), gevestigd aan 

de Kruisweg 40, 2011 LD te Haarlem, is verantwoordelijke voor de 

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. 

 

De Dusty Foundation is afhankelijk van jouw hulp en bijdrage bij het verwezenlijken van onze 

doelen: aandacht vragen voor geweld tegen de regenbooggemeenschap en het ondersteunen 

van slachtoffers van discriminatie of geweld uit deze gemeenschap. Of je nu helpt door een 

donatie aan de Dusty Foundation, vrijwilligerswerk voor de Dusty Foundation, het tekenen 

van een petitie of het deelnemen aan een evenement: alle hulp is van harte welkom en 

onmisbaar voor ons! Soms hebben we daarbij persoonsgegevens van jou nodig. Om 

wederzijds vertrouwen tussen jou en de Dusty Foundation te scheppen willen we je graag op 

transparante wijze informeren over de manier waarop we omgaan met jouw 

persoonsgegevens. Dat lees je in deze privacyverklaring.  

De Stichting Dusty Foundation is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw 

persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens zeer 

belangrijk. Dit betekent onder meer dat we slechts die persoonsgegevens vragen die wij 

nodig hebben voor onze diensten, dat wij vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan, 

dat wij gepaste beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen 

en dat we gegevens zullen verwijderen wanneer we deze niet meer nodig hebben.  

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

De Dusty Foundation verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze 

diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de 

persoonsgegevens die wij verwerken. 

 

- Jouw naam, adres en woonplaats; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres; 

- Deelname aan onze activiteiten, informatieverzoeken en klachten aan ons; 

- Financiële gegevens: bankrekeningnummer, betaalwijze en verrichte betalingen. 

 

Waarvoor vragen wij uw persoonsgegevens en welke persoonsgegevens vragen wij 

Online doneren 

Via de website van de Dusty Foundation (www.dustyfoundation.nl) kan je geld doneren aan 

de Dusty Foundation. Wanneer  je een donatie doet aan ons, vragen wij je een aantal 

persoonsgegevens op te geven. Het gaat om jouw voornaam, achternaam,  contactgegevens 

(e-mailadres en telefoonnummer) en bankrekeningnummer. Verder leggen wij de betaalwijze 

en verrichte betalingen vast voor onze administratie. Deze gegevens hebben wij nodig om 

jouw donatie te registreren en te verwerken.  

Als u een online donatie doet kunnen we jouw (contact)gegevens ook gebruiken om je te 

bedanken en te informeren over ons werk.  
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Sponsoren 

Je kunt sponsor worden van de Dusty Foundation. Wanneer je sponsor wordt vragen wij je 

om jouw naam of de naam van jouw onderneming, adresgegevens en contactgegevens aan 

ons door te geven. Wij bieden je de mogelijkheid om op onze website als sponsor genoemd 

te worden. Als je daar toestemming voor geeft,  geven wij op onze website aan dat jij (of 

jouw bedrijf) onze sponsor bent en wat de aard van de sponsoring is. Daarbij vermelden wij 

de gegevens die je aan ons hebt doorgegeven. Wij plaatsen jouw gegevens alleen op onze 

website als je daar toestemming voor geeft. Als je wil dat slechts bepaalde gegevens op onze 

website vermeld worden, dan kan je dit bij ons aangeven. Jouw gegevens worden verder, 

behoudens vermelding op onze website, voor geen enkel ander doel gebruikt. 

 

Contactformulier 

Op de website van de Dusty Foundation heb je de mogelijkheid om een contactformulier in te 

vullen, zodat wij contact met jou op kunnen nemen. Bijvoorbeeld omdat je een vraag hebt of 

wanneer je onze hulp wil inschakelen als je het slachtoffer bent geworden van discriminatie 

of geweld vanwege jouw geaardheid. Bij het contactformulier vragen wij je om jouw naam en 

contactgegevens op te geven. Deze gegevens hebben wij nodig om je goed te kunnen helpen. 

Wij zullen jouw gegevens gebruiken om zo snel mogelijk contact met je op te nemen. Soms 

kunnen wij contact leggen met de organisaties die jou verder kunnen helpen. Als je dat wil, 

dan zullen wij jouw gegevens aan de betreffende organisatie doorgeven. Dit doen wij 

uitsluitend indien je daar expliciet toestemming voor geeft. Zonder jouw toestemming zullen 

wij jouw gegevens aan geen enkele derde partij ter beschikking stellen. Wij bewaren jouw 

gegevens na de melding om te volgen hoe het met jou en afhandeling van de melding gaat, 

of je de juiste hulp hebt ontvangen en of wij nog iets kunnen betekenen.  

 

Evenementen 

De Dusty Foundation organiseert verschillende evenementen om aandacht te vragen voor de 

strijd tegen discriminatie en geweld tegen LHBTI’ers vanwege hun geaardheid. Als je wil 

deelnemen aan een van onze evenementen, dan vragen wij je om jouw naam en 

contactgegevens aan ons door te geven. Deze gegevens hebben wij nodig om jouw deelname 

aan een evenement mogelijk te maken en om  je op de hoogte te stellen van de informatie 

over het evenement en eventuele veranderingen in het programma.  

Na het evenement bewaren wij jouw persoonsgegevens om je voor toekomstige evenementen 

uit te nodigen. Als je dit niet wil, dan kan je dit bij je aanmelding voor het evenement bij ons 

aangeven. Jouw gegevens worden in dat geval één maand na het evenement waarvoor jij je 

hebt opgegeven verwijderd.  

Als jij je aanmeldt voor een evenement, dan gebruiken wij jouw gegevens voor het opstellen 

van een deelnemerslijst. Deze deelnemerslijst wordt op de dag van het evenement alleen 

gebruikt door de organisatie van het evenement en is niet zichtbaar voor bezoekers. Als je er 

bezwaar tegen hebt dat wij jouw gegevens op de deelnemerslijst zetten, dan kan je dit tot 

twee dagen voorafgaand aan het evenement bij ons aangeven. Wij zorgen er dan voor dat 

jouw gegevens niet op de deelnemerslijst komen te staan. De persoonsgegevens die wij op 

de deelnemerslijst opnemen, worden twee dagen na het evenement vernietigd. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto’s en videomateriaal 

Tijdens evenementen die de Dusty Foundation organiseert worden foto’s en video’s. Deze 

foto’s en video’s kunnen ter promotie op de website, Facebook-pagina en/of andere social 

media kanalen van de Dusty Foundation worden gepubliceerd. Bij deelname aan een 

evenement ga je ermee akkoord dat er foto’s en video’s gemaakt kunnen worden en dat wij 

die mogelijk kunnen publiceren. Als je er bezwaar tegen hebt dat foto’s of video’s waarop jij 

zichtbaar bent worden gepubliceerd, dan kun je dit bij ons aangeven. Wij zullen hier dan 

zoveel als mogelijk rekening mee proberen te houden. 

 

Grondslag 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens altijd op grond van een wettelijke grondslag. De 

wettelijke grondslagen die wij gebruiken zijn: 

- De verwerking van de gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van onze 

gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen omvatten het kunnen 

uitvoeren van onze taken en het nastreven van onze doelen. 

- De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waar jij 

partij bij bent. 

 

Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden 

Dusty Foundation gebruikt jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die 

hiervoor zijn beschreven. Jouw gegevens worden slechts gebruikt door vrijwilligers die 

werken voor de Dusty-Foundation indien en voor zover dit nodig is voor de uitoefening van 

hun taak. Vrijwilligers die namens de Dusty Foundation bevoegd zijn om van jouw gegevens 

kennis te nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan en zijn verplicht om de 

vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.  

 

Dusty Foundation verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Soms 

verstrekken wij jouw gegevens wel aan derden, bijvoorbeeld als dit nodig is voor de 

uitvoering van een overeenkomst tussen jou en de Dusty Foundation. In alle gevallen waarin 

wij jouw gegevens met een derde delen, zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen 

aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging. 

 

Verder kunnen wij jouw gegevens verstrekken aan instanties die jou mogelijk verder kunnen 

helpen als jij het slachtoffer bent geworden van discriminatie of geweld vanwege je 

geaardheid. Wij zullen dit slechts doen indien je daarvoor expliciet toestemming geeft.  

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens 

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om 

persoonsgegevens van donateurs te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om 

onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een 

financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens zeven jaar 

bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens op 

zorgvuldige wijze worden verwijderd. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cookies 

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, 

zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. 

Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden 

geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het 

cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht 

naar eigen beveiligde servers van [Bedrijfsnaam] of die van een derde partij. Wij gebruiken 

deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-

activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit 

en internetgebruik. 

 

Cookies uitzetten 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw 

browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een 

cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en 

andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen persoonsgegevens 

Je hebt verschillende rechten als het gaat om persoonsgegevens die jij aan ons hebt 

verstrekt: 

1. Je hebt altijd het recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens die 

jij aan ons hebt verstrekt; 

2. Je hebt het recht van verzet. Dit betekent dat je je kunt verzetten tegen het gebruik 

van jouw gegevens door Dusty Foundation voor charitatieve doeleinden. Denk 

bijvoorbeeld aan het gebruik van je gegevens voor onze evenementen of ander 

gebruik van je gegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden aan jouw 

kant.  

Voor de hiervoor beschreven verzoeken kan je contact met ons opnemen via ons emailadres 

(info@dustyfoundation.nl). Wij zullen jouw verzoek binnen vier weken afhandelen en je 

informeren over de afhandeling van het verzoek. Als je een verzoek doet zullen we allereerst 

beoordelen of we je verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek niet in 

behandeling nemen als we je identiteit niet kunnen vaststellen of als je recentelijk (korter 

dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.  

Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij 

het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de 

bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat 

je inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek 

afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.  

Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, 

correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heb je ook het recht om een klacht neer te 

leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) 

Je hebt daarnaast altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van 

persoonsgegevens door Dusty foundation in algemene zin, zowel bij Dusty Foundation als bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij waarderen het als jij je  met klachten in eerste instantie 

tot ons richt, zodat wij samen met jou op zoek kunnen naar een passende oplossing voor 

jouw klacht.  
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Andere websites 

Op onze website staan soms links naar websites van derde partijen. Wij willen je adviseren 

het Privacy Statement te lezen van de website die je via of naar aanleiding van onze website 

bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van 

derde partijen omgaan met je persoonsgegevens. 

 

Veranderingen in deze privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de website 

van de Dusty Foundation en de diensten die de Dusty Foundation biedt. Wij behouden ons het 

recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam 

om regelmatig deze verklaring te raadplegen. 

 

Vragen en feedback 

We controleren regelmatig of we aan het beleid dat is opgenomen in deze privacyverklaring 

voldoen. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, of als u een klacht 

heeft over de wijze waarop de Dusty Foundation met jouw persoonsgegevens omgaat, dan 

kun je contact met ons opnemen: 

 

Stichting Dusty Foundation 

Kruisweg 40 

2011 LD Haarlem 

Tel.: +31 6-54 61 21 81 

www.dustyfoundation.nl   

Email: info@dustyfoundation.nl 
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