GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van RAMAKRISHNA VEDANTA VERENIGING
NEDERLAND, gevestigd te AMSTELVEEN [De Vlaschaard 57, 1183KM,
Amstelveen] ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 40411683.
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor
welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij
hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten
plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
ONZE KERNGELOVEN OVER DE PRIVACY VAN DE GEBRUIKER EN GEGEVENSBESCHERMING
Gebruikersprivacy en gegevensbescherming zijn mensenrechten. We hebben de zorg voor de
mensen binnen onze gegevens. Gegevens zijn een verplichting, deze mag alleen worden
verzameld en verwerkt als dat absoluut noodzakelijk is. We verafschuwen net zo veel spam
als u! Wij zullen uw persoonlijke informatie in geen enkele vorm verkopen, verhuren of
anderszins verspreiden of openbaar maken.
1 A. Volgen van site-visitatie
Verzamelen we persoonlijke informatie? Nee. We gebruiken Google Analytics niet. Wij
gebruiken geen cookies. We hebben geen chatbox op onze website. Elke website ter wereld
heeft een provider en de provider heeft logbestanden van bezoeken. Dit is geen persoonlijke
informatie. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens worden verzameld tijdens uw
bezoek aan de website en hoe deze wordt gebruikt.
1 B. Onze webserviceprovider is RoboHost. Robohost maakt, net als elke andere
serviceprovider in de wereld, gebruik van log-analyseprogramma's. Robohost gebruikt
Awestats en The Webalizer. Beide zijn web-server logbestand analyseprogramma's. Ze
verkopen geen informatie. Ze delen geen informatie met Google of anders. Ze verzamelen
geen persoonlijke informatie. Gebruik geen IP-adres om u te identificeren.
1 C. Zoals bijna alle websiteproviders in de wereld, genereert en slaat de webserver een
logboek op voor elk bezoek aan de website. Awstats verwerkt en analyseert de logbestanden
om rapporten en grafieken te maken. Awstats geeft informatie over het aantal unieke
bezoekers van een website, het totale aantal bezoeken aan de website, het aantal bezoeken /
bezoekers, het totale aantal bekeken pagina's, het totale aantal hits, het gebruik van de
website-bandbreedte, het aantal bezoekers per maand , dagelijks en zelfs op uurbasis en
landen van waaruit bezoekers de website bezoeken. Awstats geeft een overzicht van hoe lang
bezoekers op de website blijven, welke zoekwoorden ze hebben ingevoerd om toegang te
krijgen tot de website, hoeveel webpagina's door zoekmachines zijn doorverwezen en welke
zoekmachines ze waren, welke websites mensen naar deze website hebben verwezen Bijna
hetzelfde is de Webalizer. Dit zijn diensten van derden van de provider en we hebben er geen
controle over. Onze provider gebruikt thiese-services om informatie te verstrekken over
bezoeken aan de website aan elke klant. Ze maken echter alleen een logboek en statistieken
en verzamelen geen persoonlijke informatie.
1 D. Elke toegang tot onze website en elke opvraging van een van deze opgeslagen
bestanden zal worden vastgelegd. De opslag dient interne systeemgerelateerde en
statistische doeleinden. Het volgende wordt vastgelegd: naam van het opgehaalde bestand,
datum en tijd van het ophalen, hoeveelheid overgedragen gegevens, bericht over succesvol
ophalen, webbrowser en verzoekend domein. Daarnaast worden IP-adressen van de
aanvragende computers vastgelegd.
2. Verzameling en verwerking van gegevens
2 A. Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u

i. deze informatie vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld als onderdeel van een verzoek of
registratie of lidmaatschap. [naam, adres, bankrekeningnummer, incasso ID nummer,

telefoonnummer, emailadres]
ii.

een

donatiecontact

bij

ons

hebt

[naam,

adres,

bankrekeningnummer,

telefoonnummer, emailadres]
iii. heeft aangemeld voor het adressenbestand ivm uitnodigingen/nieuwsbrieven
iv. mogelijk gefotografeerd of gefilmd wordt [uw beeld op foto’s, website, in de jaarlijk

rapport].
v. vrijwilliger bij ons bent [naam, adres, telefoonnummer, emailadres]
vi. bestuurslid bent [naam, adres, telefoonnummer, emailadres]

vii. heeft aangemeld voor het adressenbestand ivm uitnodigingen/nieuwsbrieven
[naam, emailadres, telefoonnummer]
2B. Storing: Dus, we verzamelen geen persoonlijke gegevens van de website. [zie 1A].
Wanneer u lid wilt worden van de Vedanta Vereniging, vult u een aanvraagformulier in met
uw volledige naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, beroep. Dit aanvraagformulier is
niet toegankelijk voor iemand anders, dan wij die hier voor gemachtigd zijn. Alle gegevens
van leden worden gekopieerd. We houden een lijst bij als een kopie van de namen, adressen,
telefoonnummers en e-mail-ID's van leden op een veilige computer.
2C. Wanneer u online doneert aan de Vedanta Vereniging, gaat uw bankrekeningnummer
natuurlijk naar ING bank, onze bank. Ze sturen ons vaak een afgedrukte kopie van
transacties. De transacties worden door ons gearchiveerd.
3. Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens
Voor zover u uw persoonlijke gegevens beschikbaar heeft gesteld, gebruiken wij deze alleen
om uw vragen te beantwoorden, zoals eerder is vermeldt, om gesloten contracten te
verwerken en voor technische administratie. We gebruiken uw e-mail om u informatie over
het centrum en zijn activiteiten te sturen. U heeft het recht om uw toestemming op elk
moment in te trekken. De verwijdering van de opgeslagen gegevens vindt plaats als u uw
toestemming voir de opslag intrekt., waarvan de kennis niet langer nodig is voor de
verwezenlijking van het doel waarvoor deze is opgeslagen of waarvan de opslag om andere
redenen niet-ontvankelijk is.
4. Recht op informatie
Op schriftelijk verzoek zullen wij u informeren over de gegevens die over u zijn opgeslagen.
5. LINKS VAN DERDEN
Deze website kan links bevatten naar websites van derden (bijvoorbeeld youtube). Als u op
die koppelingen klikt of deze verbindingen inschakelt, kunnen derden gegevens over u
verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet
verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden we u
aan om het Privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.
6. Veiligheid opmerking

We proberen uw persoonlijke gegevens op te slaan op de juiste technische en
organisatorische wijze zodat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij
communicatie via niet-versleutelde e-mail kunnen we geen volledige
gegevensbeveiliging garanderen. We raden u daarom aan om de postdienst
te gebruiken voor vertrouwelijke informatie.

