
Privacyverklaring SOFAK    

1.  Over deze privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van 

persoonsgegevens door SOFAK. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en 

grondslagen van gegevensverwerking bij SOFAK. Mensen die de nieuwsbrief van SOFAK 

ontvangen en/of een aanvraag bij de stichting indienen, kunnen in deze verklaring lezen welke 

gegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten van de aanvragende 

kerken, donateurs en nieuwsbrieflezers met betrekking tot de verwerking van zijn of haar 

persoonsgegevens. Ook staat hierin vermeld wie hiervoor de contactpersoon is. 

2. Over SOFAK 

SOFAK is een fonds dat internationale en migrantenkerken en nieuwe initiatieven gericht op 

gemeenschapsvorming onder migrantenchristenen ondersteunt. Zie www.sofak.nl voor meer 

informatie. 

3. Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens 

Alle personen die contact hebben met SOFAK, hebben het recht dat er zorgvuldig en 

rechtmatig met zijn/haar persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt SOFAK ervoor 

dat privacy rechten en gegevensbescherming op orde zijn. SOFAK zal ervoor zorgen dat het 

bronbestand met persoonsgegevens goed beveiligd is en dat privacyregels volgens de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden toegepast. 

4. Rechten 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene 

Verordening Gegevensbescherming geven SOFAK-betrokkenen de volgende rechten: 

• Dataportabiliteit: Persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of 

vanwege de uitvoering van een overeenkomst zullen niet verstrekt worden aan een 

andere partij. Uitzondering: persoonsgegevens die nodig zijn voor de incassering van 

toegezegde bijdragen van donateurs of uitbetaling van toegekende giften aan 

aanvragers. Dit verloopt via de bank waar SOFAK de financiën heeft ondergebracht. 

• Het recht op vergetelheid: Het recht om ‘vergeten’ te worden. Iedereen kan bij de 

bestandsbeheerder (in eerste instantie secretaris SOFAK) een verzoek indienen om 

registratie in de SOFAK administratie te verwijderen. 

• Recht op inzage: Het recht van SOFAK contactpersonen om hun persoonsgegevens 

die worden verwerkt in te zien binnen redelijke termijn. 

• Recht op rectificatie en aanvulling: Het recht om de persoonsgegevens die SOFAK 

verwerkt te wijzigen. Gegevens worden gewijzigd indien de betrokkene aangeeft dat 

zijn/haar situatie is veranderd. Wijzigingen mogen belangen van anderen of die van 

SOFAK niet schaden. 

• Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten 

verwerken. 

• Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als betrokkene 

bezwaar heeft tegen de wijze waarop SOFAK diens gegevens verwerkt, dient hij/zij 

dat kenbaar te maken via de secretaris van SOFAK.  

http://www.sofak.nl/


• Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien 

SOFAK niet in lijn met de AVG handelt, heeft een betrokkene recht om een klacht in 

te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten dienen betrokkenen 

contact op te nemen met de secretaris van SOFAK via info@sofak.nl. 

SOFAK zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek van betrokkenen 

reageren. 

SOFAK neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 

wijziging tegen te gaan. 

 

5. Verwerkingsregister 

Een verwerking is een procedure waarbij persoonlijke gegevens worden gebruikt; SOFAK 

kent slechts enkele verwerkingsprocessen. In onderstaand overzicht wordt dit gespecificeerd. 

 

Situatie De volgende gegevens 

zijn hierbij van 

toepassing 

Grondslag Contactpersonen 

Bestuur, vrijwilligers NAW, e-mail adres, 

telefoonnummers, 

bankrekeningnummer. 

Communicatie tussen bestuur, 

vrijwilligers en voor uitkeringen / 

betalingen. 

Secretaris 

Kerk / 

Kerkgenootschap /          

Geloofsgemeenschap 

 

NAW,  

Telefoonnummer,  

website adres,  

e-mailadres, 

bankrekeningnummer, 

aanvraagformulier plus 

gevraagde bijlagen. 

Kerk / Kerkgenootschap / 

Geloofsgemeenschap wil bijdrage 

aanvragen bij SOFAK. 

Secretaris 

Vertegenwoordiger 

van kerk bij SOFAK 

NAW, 

telefoonnummer, 

e-mailadres. 

 

Contactpersoon van een deelnemende 

Kerk / Kerkgenootschap / 

Geloofsgemeenschap voor 

communicatie tussen SOFAK en de 

kerk. 

Secretaris 

Ontvanger van 

nieuwsbrief SOFAK 

NAW, 

e-mailadres. 

Informeren over ontwikkelingen en 

activiteiten van SOFAK. 

Secretaris 

Donateur (eenmalig 

of structureel) van 

SOFAK 

NAW,  

telefoonnummer, 

e-mailadres, 

bankrekeningnummer. 

Toegezegde bijdrage incasseren. 

Via nieuwsbrief terugkoppelen over 

ontwikkelingen en activiteiten van 

SOFAK. 

Secretaris 

Deelnemer aan 

activiteiten van 

SOFAK 

NAW, e-mailadres. 
Door bestuur ontvangen en 

geaccepteerde inschrijving. 

Secretaris 

mailto:info@sofak.nl


6. Instemming contactpersonen 

Bij het aanvragen van steun als kerk, gaan betrokkenen ermee akkoord dat bovengenoemde 

gegevens bewaard worden, zodat SOFAK de aanvragende partij kan benaderen voor 

verantwoording van de aanvraag. Ook sturen we de aanvragende partij nieuwsbrieven of 

informatie over andere SOFAK activiteiten, tenzij men aangeeft dat niet te willen.  

7. Website 

De website van SOFAK maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat 

persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als betrokkenen de indruk hebben dat hun 

gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien men meer 

informatie wenst over de beveiliging van door SOFAK verzamelde persoonsgegevens, kan 

men contact met SOFAK opnemen via post of mail. 

SOFAK is als volgt te bereiken:   

E-mailadres:  info@sofak.nl  

De website van SOFAK is :  www.sofak.nl.  

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 41190406. 

SOFAK heeft de ANBI status. 

mailto:info@sofak.nl
http://www.sofak.nl/

