
PRIVACY STATEMENT VAN STICHTING THE WAVE  

S"ch"ng The Wave (“The Wave”) is een s"ch"ng, geves"gd te Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 80199933.  

The Wave is de verwerkersverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Sta-
tement informeren wij u graag over de manier waarop wij binnen The Wave met uw persoonsgegevens om-
gaan. Dit Privacy Statement is onder meer van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van (de 
contactpersonen van) onze donateurs en rela"es, alsmede ook op de bezoekers aan onze website www.founda-
"onthewave.org. Van "jd tot "jd kunnen wij dit Privacy Statement aanpassen, bijvoorbeeld wanneer er aanpas-
singen zijn in de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als dit nodig is op basis van de regelge-
ving.  

Inhoud van dit Privacy Statement 

1. Op wie is dit Privacy Statement van toepassing 

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u 

3. Hoe hebben wij uw persoonsgegevens verkregen 

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens  

5. Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens  

6. Met wie delen wij persoonsgegevens en waarom 

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens 

8. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens 

9. DoorgiWe van persoonsgegevens naar landen buiten de EER  

10. Uw rechten  

11. Websites van derden  

12. Cookies  

13. Wijziging Privacy Statement  

14. Onze contactgegevens  

1. Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?  

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle personen die de onze website bezoeken, personen die met ons 
in contact treden of personen van wie The Wave in het kader van haar ac"viteiten persoonsgegevens verwerkt.  

Het gaat om:  

− Contactpersonen van (poten"ële) donateurs;  

− Contactpersonen van (poten"ële) rela"es;  

 1

http://www.foundationthewave.org
http://www.foundationthewave.org


− Personen die door The Wave georganiseerde bijeenkomsten bezoeken;  

− Personen die de website www.founda"onthewave.org bezoeken;  

− Personen die met The Wave in contact treden;  

− Sollicitanten en medewerkers.  

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?  

The Wave verwerkt de volgende persoonsgegevens van u:  

− Contactgegevens, zoals: naam, achternaam, (zakelijk en/of privé) adres, (zakelijk en/of privé)telefoonnum-
mer, (zakelijk en/of privé) e-mail adres;  

− Iden"teitsgegevens, zoals: geboortedatum, geboorteplaats, na"onaliteit, geslacht en overige gegevens van 
iden"teitsdocumenten;  

− Financiële- en administra"eve gegevens, zoals: bankrekeningnummer, BTW nummer en KvK nummers;  

− Gegevens die inzicht geven in gebruik van onze website, zoals: IP-adres en het surfgedrag op onze website;  

− Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke sociale media pladorms, zoals Facebook, Instagram en 
LinkedIn. Dit zijn onder meer namen en contactgegevens;  

− Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster, zo-
als KvK nummers en contactgegevens;  

− Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites, zoals bedrijfswebsites. 

3. Hoe hebben wij uw persoonsgegevens verkregen?  

De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn:  

− Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt; Het gaat hierbij om persoonsgegevens die u aan ons hebt 
verstrekt in het kader van onze werkzaamheden, bij een kennismaking of (marke"ng)ac"viteit of wanneer u 
contact met ons hebt gehad; 

− Persoonsgegevens die afoms"g zijn uit andere (openbare) bronnen; Het gaat hierbij om persoonsgegevens 
die verkregen zijn vanuit openbare (zakelijke)websites en/of social media pladorms en openbare registers 
zoals van de Kamer van Koophandel. 

− Persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze website.  

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?  

The Wave verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  
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− om haar werkzaamheden te kunnen uitvoeren;  

− om geleverde diensten te factureren en facturen te innen;  

− om contact met u te onderhouden;  

− om marke"ngac"viteiten te kunnen uitvoeren. Bij marke"ngac"viteiten verwerken wij nooit bijzondere per-
soonsgegevens of persoonsgegevens die door het beroepsgeheim van advocaten zijn beschermd; 

− om onze dienstverlening te verbeteren;  

− om onze website te verbeteren en te op"maliseren. De anonieme gebruikerssta"s"eken geven ons een 
beeld van het aantal bezoekers en de duur van het bezoek.  

− voor de werving en selec"e van medewerkers;  

− om gebruikerssta"s"eken op te stellen.  

5. Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?  

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer dit is toegestaan op basis van een van de volgende grond-
slagen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”):  

− Toestemming In de gevallen waarin dit noodzakelijk is, vragen wij u toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Als wij toestemming hebben gevraagd en u hebt deze toestemming verleend, heeW u 
al"jd het recht om deze toestemming in te trekken. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen; 

− Overeenkomst Indien u ons een opdracht verstrekt tot het leveren van juridische diensten, verwerken wij 
persoonsgegevens indien en voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst met u; 

− Gerechtvaardigd belang The Wave Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken indien wij daarvoor een 
gerechtvaardigd eigen belang hebben en geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.  

6. Met wie delen wij persoonsgegevens en waarom?  

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden als dat wehelijk verplicht is, noodzakelijk is om de 
overeenkomst met u uit te voeren of wanneer dit nodig is om onze belangen of belangen van derden te be-
schermen.  

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?  

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als deze nodig zijn voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk zijn 
verzameld en/of zo lang als nodig is om aan onze wehelijke verplich"ngen te voldoen. Na deze periode vernie-
"gen wij uw persoonsgegevens. Voor de volgende persoonsgegevens gelden specifieke bewaartermijnen:  

− Financiële en administra"eve gegevens bewaren wij niet langer dan 7 jaar.  
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8. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?  

The Wave neemt alle passende technische- en organisatorische maatregelen die nodig zijn om persoonsgege-
vens waarvoor wij verantwoordelijk zijn te beschermen tegen vernie"ging, wijziging of vrijkomen van persoons-
gegevens zonder dat dit onze bedoeling is.  

Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers wanneer dit nodig is. Ook zijn al onze be-
stuurders en medewerkers al dan niet via beroepsregels gebonden aan een geheimhouding.  

Ter beveiliging van uw persoonsgegevens hebben wij onder meer de volgende technische- en organisatorische 
maatregelen getroffen:  

− Beschikbaarheid en con"nuïteit Wij doen ons uiterste best voor hoge beschikbaarheid en con"nuïteit van 
onze website en onze systemen; 

− Device management en beveiliging Uitsluitend apparaten die door The Wave worden gemanaged hebben 
direct toegang tot onze systemen; 

− Autorisa"es De toegang tot onze systemen is beveiligd; 

− Thread protec"on Diverse systemen zijn ingezet om ongeautoriseerde toegang en uitwisseling van per-
soonsgegevens te voorkomen; 

9. DoorgiUe van persoonsgegevens naar landen buiten de EER  

The Wave verwerkt uw persoonsgegevens in beginsel alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER).  

10. Uw rechten  

Als uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, hebt u de volgende rechten:  

− het recht op inzake in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;  

− het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen of corrigeren;  

− het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;  

− het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;  

− het recht om te vragen uw persoonsgegevens over te laten dragen (recht op dataportabiliteit);  

− het recht op verwijderding van persoonsgegevens en het recht om vergeten te worden. In sommige gevallen 
kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen. Bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn 
voor het oorspronkelijk doel waarvoor zij zijn verzameld of u uw toestemming intrekt; 

− het recht om een klacht in te dienen. Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw gegevens ver-
werken, kunt u een klacht bij ons indienen. U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgege-
vens.  

Indien u gebruik wenst te maken van een van deze rechten, dient u een verzoek te doen via onze contactgege-
vens die u vindt in dit Privacy Statement. U ontvangt binnen zes weken een antwoord op uw verzoek. Wij ne-
men alleen verzoeken ten aanzien van uw eigen persoonsgegevens in behandeling. Daarom dient u bij uw ver-
zoek een kopie van uw iden"teitsdocument mee te sturen. Daarbij dient u de pasfoto en het BSN-nummer on-
leesbaar te maken.  
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Niet in alle gevallen kunnen wij (volledig) aan uw verzoek voldoen, bijvoorbeeld omdat uw verzoek in strijd is 
met een wehelijke plicht. Indien wij uw verzoek niet honoreren, zullen wij u informeren over de redenen.  

11. Websites van derden  

Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de 
websites van derden en de wijze waarop derden met uw privacy omgaan.  

12. Cookies  

The Wave maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een brow-
ser op uw apparaat wordt opgeslagen en zorgt ervoor dat de website naar behoren werkt. Bij het eerste bezoek 
aan de website wordt u geïnformeerd over de cookies en vragen wij indien noodzakelijk toestemming voor het 
plaatsen ervan. U kunt het gebruik van cookies blokkeren via de instellingen van uw browser. Dat kan van in-
vloed zijn voor het func"oneren van de website. Hieronder volgt een overzicht van de cookies die wij gebrui-
ken:  

13. Wijziging Privacy Statement  

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. De meest recente versie van het Privacy Statement vindt u op onze 
website www.founda"onthewave.org.  

14. Contactgegevens  

Bij vragen of opmerkingen over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u contact op-
nemen:  

SXchXng The Wave  
Veenbergplein 32 
2023 KH Haarlem
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