ATD Vierde Wereld en de bescherming van persoonsgegevens (AVG)
De Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) is op 25 mei 2018 in werking
getreden. Deze Verordening van de Europese Unie beoogt mensen te beschermen tegen
het gebruik van hun persoonlijke gegevens.
Al lang voor deze Verordening in werking trad, heeft ATD Vierde Wereld haar ethiek ten
aanzien van het gebruik van dit soort gegevens vastgelegd.
Welke gegevens nemen we op in ons adressenbestand?
Wij noteren alleen gegevens die voor ons functioneren van belang zijn. Het gaat om verzending van verschillende nieuwsbrieven, diverse publicaties, jaarverslagen en dergelijke,
uitnodigingen voor vergaderingen, evenementen, bijeenkomsten, bedankbrieven in geval
van giften…
ATD Vierde Wereld registreert dus niet systematisch en uitvoerig persoonlijke gegevens.
Ze verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Ze volgt niet op grote schaal en systematisch mensen in een publiek toegankelijk gebied.
Als iemand zich bij ons aanmeldt, via een bezoek, telefoon, deelname aan een bijeenkomst, via correspondentie, via internet of anders, vragen wij deze persoon of wij hem van
onze activiteiten op de hoogte mogen houden.
Een ieder die van ons informatie ontvangt, kan op ieder moment vragen, welke gegevens
er van hem/haar zijn opgenomen, kan om wijziging vragen (bijvoorbeeld om bepaalde publicaties niet meer te ontvangen) of om verwijdering uit het bestand. Wij zullen dan zo
spoedig als mogelijk is, aan dit verzoek beantwoorden.
Als mensen met ons contact opnemen via de bank (gift of donatie), of via internet, dan is
het niet zeker dat wij over de juiste adresgegevens beschikken, omdat de banken of de internetprovider deze gegevens niet meer mogen leveren. Het betekent dat wij geen verdere
contacten met betrokkenen kunnen onderhouden (dus bijvoorbeeld geen bedankbrief).
Adresgegevens dienen alleen voor eigen gebruik
ATD Vierde Wereld deelt de adresgegevens niet voor gebruik met andere organisaties of
bedrijven.
Het beheer van het bestand.
Het onderhoud en het gebruik van het adressenbestand is in handen van een lid van het
secretariaat. Enkele aangewezen medewerkers hebben in het kader van hun werkzaamheden inzage in het bestand.
Het bestuur houdt toezicht op het gebruik van het bestand.
Verwerkingsregister
Het secretariaat van ATD Vierde Wereld in Nederland houdt een verwerkingsregister bij
waarin het beheer van het adressenbestand wordt uiteengezet, en waarin klachten en vragen van mensen die ons over de gegevensverwerking benaderen worden opgenomen.
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