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Defenders in Dordrecht (DiD) biedt mensenrechtenverdedigers die langdurig onder druk hebben 
gestaan een pauze voor 'rest, reflection & recharging'. We verwelkomen gasten van over de hele 
wereld. Wij zijn een vrijwilligersinitiatief dat werkt naar professionele standaard. Onze vrijwilligers 
helpen bij het ontvangen van onze gasten en het runnen van onze organisatie.  

Door middel van dit beleid streeft DiD ernaar de privacy en gegevens te beschermen van alle 
personen die betrokken zijn bij de activiteiten van DiD. Het beleid is van toepassing op gegevens met 
betrekking tot alle personen die bij DiD betrokken zijn, in de eerste plaats onze vrijwilligers en 
gasten.  

Dit protocol bevat definities en een aantal beleidsregels.  

Definities  

Persoonsgegevens: alle gegevens die tot een persoon kunnen worden herleid.  

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens: gegevens over persoonlijke bijzonderheden zoals ras, 
godsdienst, gezondheid, politieke voorkeur, seksuele leven, strafrechtelijk verleden, 
burgerservicenummer.  

Betrokkene: de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.  

Verantwoordelijke: organisatie die het gebruik van de verzamelde gegevens bepaalt.  

Verwerker: de persoon of organisatie aan wie de gegevensverwerking is uitbesteed.  

Beleidsregels  

1. Dit protocol heeft betrekking op alle digitale en analoge gegevens die tot een persoon kunnen 
worden herleid (persoonsgegevens).  

2. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor de betrokkene ze heeft verstrekt 
en waarvoor ze door DiD zijn verzameld. DiD verzamelt niet meer gegevens dan voor het doel 
noodzakelijk is.   

3. Dit Privacy Protocol is voor een ieder toegankelijk en wordt met dit doel gepubliceerd op de 
website van DiD.  
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4. Donateurs en supporters worden alleen met hun toestemming expliciet en publiekelijk genoemd 
en bedankt.  

5. DiD werkt uitsluitend met verwerkers en bewerkers die werken in overeenstemming met de GDPR 
en sluit zo nodig overeenkomsten met eventuele verwerkers of bewerkers van persoonsgegevens.   

6. In deze overeenkomst met verwerkers of bewerkers wordt ten aanzien van de persoonsgegevens 
bepaald dat:  

a.. De verwerking plaatsvindt op basis van instructies van DiD.  

b. De bewerker de verstrekte persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mag gebruiken.  

c. Personen in dienst van de verwerker zijn verplicht tot geheimhouding.  

d. De verwerker mag de werkzaamheden niet uitbesteden aan een ander (een 'sub-verwerker').  

e. De datum waarop de verwerker de door u verstrekte gegevens moet verwijderen.  

Persoonsgegevens zullen niet eerder worden verstrekt dan nadat voornoemde overeenkomst tot 
stand is gekomen.  

7. Zodra DiD op regelmatige basis persoonsgegevens aan een verwerker verstrekt, stelt zij een 
verwerkingsregister op. In het verwerkingsregister wordt vermeld:   

a. met welke organisatie u gegevens deelt en met welk doel.  

b. van welke categorieën van personen (donateurs, leden, vrijwilligers).  

c. Op basis van welke gegevens de leden/donateurs zich bij u hebben aangemeld.  

8. Donateurs die zich hebben aangemeld kunnen zich ook afmelden door een schriftelijk bericht te 
sturen aan een van de bestuursleden van DiD.   

9. Ontvangers van onze digitale nieuwsbrief hebben de mogelijkheid om zich onderaan elke editie af 
te melden.  

10. De website van DiD heeft een SSL-certificaat en is voorzien van een cookiemelding.  

11. Betrokkenen hebben het recht om hun gegevens te corrigeren. Zij kunnen hun gegevens laten 
wijzigen en verwijderen.  

12. DiD slaat bijzondere persoonsgegevens voor passende doeleinden alleen op in beveiligde landen 

(niet de VS). Zij maakt daarom gebruik van beveiligde opslaglocaties: op laptops in containers die 

adequaat zijn versleuteld; en in de cloud van sync.com die zijn servers in Canada heeft staan.  

13. DiD meldt datalekken onmiddellijk aan de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens  
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