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Privacybeleid 
De donatiepagina van onderliggend goede doel is gemaakt door Support and Donate. Support 
and Donate V.O.F. is een bedrijf dat fondsenwervende applicaties vervaardigt en aanbiedt 
voor Non Profits.  

E-mail 
Een opgegeven e-mailadres wordt gebruikt om gebruikers in staat te stellen om in te loggen 
en stelt ons in staat om u berichten te sturen. 

Cookies 
Support and Donate maakt gebruik van cookies als u de website bezoekt. Een cookie is een 
bestand met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies 
worden gebruikt om u bij een volgend bezoek automatisch in te loggen of specifiek voor u 
geselecteerde content te laten zien. 

Support and Donate maakt alleen gebruik van zgn. functionele cookies. Dit zijn cookies die 
noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde 
onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt er op de site van Support and Donate gebruik 
gemaakt van cookies om in te kunnen loggen, pagina's te kunnen delen via social media en op 
nieuwsupdates te kunnen reageren. Ook worden cookies gebruikt om instellingen en 
voorkeuren te onthouden. 

Social media 
Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, 
Twitter, Google Plus, WhatsApp en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale 
media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent 
zodat je niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om 
te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de 
privacyverklaringen van Facebook, Twitter, WhatsApp, Google+ en LinkedIn (welke 
regelmatig kunnen wijzigen) inzien. 

Embedded content 
In de content op de site kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt 
gehost en op een Support and Donate site wordt ontsloten. Denk hierbij aan YouTube of 
Vimeo video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak 
gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen kun je vinden in het 
privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle op. 
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Serverlogs 
Elke keer als u een pagina ophaalt, stuurt u informatie naar de webserver. Deze informatie 
wordt opgeslagen en voor statistieken gebruikt. Het is niet de bedoeling identificeerbare 
informatie hiervan te gebruiken. Deze data zal gebruikt worden door ontwikkelaars om 
problemen op te lossen. In gevallen van ernstig misbruik, worden de logs ook gebruikt om de 
gebruiker te achterhalen. 

Gegevens delen met derde partijen 
Alleen het goede doel en Support and Donate hebben inzicht in privé-informatie en 
transactiegegevens. Support and Donate maakt voor de afhandeling van betalingen gebruik 
van de diensten van IDEALen heeft zodoende ook inzage in de transactiegegevens. Support 
and Donate verstrekt de gegevens, zonder wettelijke dwang, niet aan derden. 

Gegevensbeveiliging 
Er worden passende maatregelen (technisch en organisatorisch) genomen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig) Daarbij 
wordt een afweging gemaakt tussen de risico's, de technische mogelijkheden en de 
uitvoeringskosten. 

Contact 
In geval van vragen over donaties of andere algemene vragen over Support and Donate, kan 
contact opgenomen worden met Support and Donate V.O.F.  De contactgegevens daarvoor 
zijn: 

tel: 06-4156 1078  

mail: hello@supportanddonate.com 

 


