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AVG  privacyverklaring Stichting Second Chance Foundation Nederland icm Animal in Need: 
 
Stichting Second Chance Foundation Nederland (SCF Nederland) icm Animal in Need, gevestigd Voorstraat 94 te Poeldijk 
(KvK-nummer: 09183865) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals deze zijn bedoeld in de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking is getreden. 
 
Stichting Second Chance Foundation Nederland icm Animal in Need, respecteert uw privacy en middels deze 
privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop door ons uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. 
Daar waar in deze privacyverklaring wordt gesproken over Stichting Second Chance Foundation Nederland, hierna afgekort 
genoemd SCF Nederland, wordt ook de naam waaronder deze bekend is als Animal in Need bedoeld. De website van SCF 
Nederland is genaamd: www.animalinneed.com. 
 
De verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens heeft alleen betrekking op het gebruik van uw persoonsgegevens 
ten aanzien van het gebruik van onze website (www.animalinneed.com), de door ons gebruikte social media, door u gedane 
donaties, aanmeldingen of gegenereerde contacten, de door u met ons aangegane overeenkomsten en datgene 
noodzakelijk is voor onze administratie. 
 
Dit privacy protocol is niet van toepassing op de websites van derden, waarnaar op onze website, social media kanalen of in 
mailingen wordt verwezen. Voor het privacy beleid van de websites van derden adviseren wij u de informatie hierover op de 
betreffende websites te raadplegen. Indien u hierover na het lezen van dit privacy protocol nog vragen of opmerkingen heeft, 
kunt u contact met ons opnemen. 
 
Van wie worden de persoonsgegevens verwerkt: 
Door SCF Nederland worden de persoonsgegevens verwerkt van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, 
hebben gehad of willen krijgen. Dat zijn onder meer: 
- Vrijwilligers die voor SCF Nederland  actief zijn 
- Mensen die interesse tonen in een dier, een dienst of een product van SCF Nederland of dit al hebben afgenomen. Dit 

zijn onder meer de adoptanten, opvanggezinnen, adoptanten van een dier op afstand, kenneladoptanten en 
vluchtbegeleiders. 

- Donateurs die door een financiële bijdrage SCF Nederland ondersteunen in het bereiken van de statutaire doelen. 
- Mensen die aan een organisatie of bedrijf verbonden zijn en waar wij een relatie mee hebben, willen hebben of hebben 

gehad. 
 
Deze persoonsgegevens kunnen zowel digitaal als fysiek worden verzameld en verwerkt. Inzage en toegang tot deze 
gegevens is alleen voorbehouden aan de penningmeester/administrateur en de vrijwilligers werkzaam voor  voornoemde 
Stichting, die hiertoe toegang behoeven in verband met de uitoefening van hun werkzaamheden. 
 
Wijze van verzamelen van persoonsgegevens: 
Door SCF Nederland kan op de volgende wijzen informatie van u worden verkregen: 
 
- Via de website www.animalinneed.com: Wij verzamelen via de website verschillende gegevens die worden gebruikt voor 

de verbetering en registratie van de dienstverlening die via de website wordt aangeboden. Deze gegevens worden onder 
meer verkregen door het gebruik van cookies; 

- Door uzelf: dit gebeurt indien u een gift geeft, donateur wordt, een dier ondersteund door adoptie op afstand, u zich heeft 
ingeschreven op onze nieuwsbrief of als u per e-mail, schriftelijk of telefonisch contact met ons opneemt; 

- Door de social media kanalen die door SCF Nederland worden gebruikt zoals facebook, instagram, pinterest, youtube of 
twitter; 

- Door adoptie van een dier. 
 
Welke persoonsgegevens worden verzameld: 
- Contactgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij u 

op de hoogte houden van onze werkzaamheden en de wijze waarop de donaties en giften zijn gebruikt. 
- In geval van adoptie of adoptie op afstand. Naast uw persoonsgegevens ook uw bankgegevens en de gegevens van de 

hond (of ander dier), te weten naam, nummer waaronder de hond (of ander dier) bij ons bekend is en het chipnummer 
van de hond. 

- Betalingsgegevens: indien u donateur van onze stichting bent zijn uw bankgegevens voor de financiële afhandeling 
nodig. 

- Website: bij gebruik van onze website worden uw IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik 
van onze website verzameld. 

- Social media kanalen: indien u ons op social media volgt worden uw naam en/of gebruikersnaam, e-mail en gegevens 
over de bezoeken aan onze social media kanalen verzameld. 
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- Ook foto’s en/of video’s worden gezien als persoonsgegevens en zullen door ons als zodanig worden verwerkt. 
- Indien noodzakelijk zullen wij aanvullende gegevens aan u vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw website, 

geboortedatum, gegevens van uw dierenarts. 
 
Waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt: 
Als u als vrijwilliger, donateur, adoptant of op andere wijze een relatie aangaat met SCF Nederland hebben we daarvoor uw 
persoonsgegevens nodig. Aan de hand van uw gegevens kunnen wij uw relatie met die van de stichting op een juiste manier 
registreren, zoals de administratieve processen bij adoptie van een dier (of een dier op afstand), tijdelijke opvang van een 
dier bij opvanggezinnen, donaties, vluchtbegeleiding, kenneladoptie, inzamelingen etc. Wij gebruiken uw gegevens onder 
meer om contact met u te onderhouden en u te kunnen informeren over gerelateerde zaken. 
 
Website: 
 
Beveiliging 
Bij de gegevensoverdracht op onze website maken wij gebruik van het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem. Dat uw 
gegevens versleuteld worden verzonden ziet u aan het symbool van een sleutel of gesloten slot en aan de letters “https” in 
de statusbalk van de browser.  
 
Onze website www.animalinneed.com wordt ontwikkeld met de software van joomla door welldotcom. Persoonsgegevens die 
u via de website aan ons beschikbaar stelt worden met deze partij gedeeld. Welldotcom heeft toegang tot uw gegevens om 
ons technische ondersteuning te kunnen bieden. Zij zullen uw gegevens niet voor een ander doel gebruiken. Door 
Welldotcom zijn passende beveiligingsmaatregelen genomen. 
 
Cookies: 
Op de website geplaatste cookies: 
Onze website maakt gebruik van cookies, dit zijn kleine informatiebestanden die door de website op uw apparaat worden 
achtergelaten, waarmee wij uw activiteiten binnen onze website kunnen volgen. De cookies zijn onder te verdelen in 
functionele en analytische cookies. De door ons verzamelde gegevens via de cookies worden te allen tijde geanonimiseerd 
en zijn daarom nooit persoonlijk identificeerbaar. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren 
functioneert en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren. 
 
De analytische cookies zorgen ervoor dat door ons informatie wordt verzameld over het gebruik van de website, onder meer 
het aantal (unieke) websitebezoeken en welke pagina’s zijn bezocht. Deze gegevens worden gebruikt om de website te 
kunnen optimaliseren voor het gebruik ervan. 
 
De volgende informatie wordt verzameld: 
- Het IP-adres van de bezoeker; 
- De op onze website bezochte pagina’s; 
- De datum en tijd van het bezoek. 
 
Browsers zijn veelal zo ingesteld dat zij de cookies op de websites accepteren. U kunt er voor kiezen om de cookies die 
worden gebruikt uit te zetten. Bij bezoek aan onze website krijgt u hierover een melding. U kunt zelf kiezen of u de cookies 
wel of niet inschakelt. Indien u de cookies uitschakelt kan het voorkomen dat de website niet correct functioneert. 
 
Social media: 
Niet alleen rechtstreeks via het betreffende social media kanaal, maar ook door de aanwezige social media knoppen op de 
website kunnen door de betreffende social media kanalen cookies worden geplaatst. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en 
de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing en zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik, 
het verzamelen en eventueel verstrekken van de gegevens die op deze manier door hun wordt verkregen. SCF Nederland  
heeft daarop geen invloed. 
 
Rechtstreekse bezoeken van de social media kanalen van SCF Nederland. Hierbij worden uw naam en gebruikersnaam 
verzameld indien u lid wordt of volger wordt van de betreffende social media en/of reacties op hierop geplaatste berichten 
achterlaat. De gegevens van u, indien u de berichten die door SCF Nederland geplaatst zijn op de social media en die door 
u worden gedeeld, worden verzameld om de aantallen en het bereik hiervan te kunnen analyseren. 
 
Mollie payment: 
Op de website treft u donatieknoppen aan. Voor het afhandelingen van de door u gedane donatie maken wij gebruik van het 
payment system Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres woonplaats gegevens (indien door u opgegeven) en uw 
betaalgegevens zoals bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische 
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maatregelen genomen om uw (persoons)gegevens te beschermen. Voor het gebruik van uw persoonsgegevens en de 
bescherming hiervan verwijzen wij u naar het privacy protocol van Mollie. 
 
Datalekken: 
In geval van datalekken zal dit op de voorgeschreven wijze worden gemeld en worden gedocumenteerd. 
 
Overzicht verwerkingen: 
Door SCF Nederland worden de verwerkingsgegevens in een daartoe bestemd verwerkingsregister bijgehouden. 
 
Verstrekking aan derden: 
Tenzij dit bij wettelijk voorschrift wordt bepaald en of hiertoe door de bevoegde autoriteiten om wordt gevraagd, zullen uw 
gegevens nimmer door SCF Nederland  met derden worden gedeeld. 
 
Uitwisseling persoonsgegevens binnen de SCF Nederland: 
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, dan kunnen wij dat 
alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor een 
evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de administratie worden opgehaald. 
 
Bewaartermijn: 
SCF Nederland bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn 
verzameld met een maximum van 2 jaar na realisatie van dat doel. Hiervoor gelden de wettelijk bepaalde voorschriften. 
 
Gegevens van vrijwilliger worden na beëindiging van hun werkzaamheden en/of activiteiten voor de stichting na 5 jaar 
vernietigd. Gegevens van donateurs worden niet langer dan 2 jaar bewaard na beëindiging van het donateurschap, danwel 
worden deze in beperkte vorm bewaard om statistische informatie juist te kunnen genereren. Gegevens van adoptanten 
worden bewaard zolang het dier in leven is en met een maximum van 2 jaar na het overlijden van het dier. Dit zodat, zoals 
schriftelijk in het adoptiecontract is overeengekomen, SCF Nederland te allen tijde toegang kan hebben tot het dier indien 
zijn welzijn ter discussie staat of dit anderszins omwille van zijn welzijn noodzakelijk is. 
 
Inzage, aanpassing of verwijdering van gegevens: 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u tevens het recht 
om de eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking 
van de gegevens door SCF Nederland evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u ons kunt 
verzoeken om uw persoonsgegevens die wij in een bestand hebben vastgelegd naar u of een andere organisatie kunnen 
sturen. 
 
Een verzoek van u om uw persoonsgegevens zoals naam en adres te verwijderen of uw eerder gegeven toestemming voor 
de verwerking van deze gegevens in trekken of hiertegen bezwaar te maken is in geval van adoptie van een dier dat ten tijde 
van dat verzoek nog in leven is niet toegestaan. 
 
Bij een verzoek door u ingediend om inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of  tot intrekking van uw 
toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u om een kopie van uw 
identiteitsbewijs mee te zenden. Wij verzoeken u om in deze kopie uw pasfoto, machine readable zone, 
burgerservicenummer en het nummer van uw identiteitskaart onleesbaar te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. 
 
Op een door u ingediend verzoek als hiervoor omschreven zal door ons binnen een termijn van vier weken worden 
gereageerd. 
 
Daarnaast wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht omtrent vorenstaande in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons 
 
Wijzigingen: 
Indien dit noodzakelijk is zullen wij ons privacy protocol aanpassen en/of wijzigen. Op deze pagina vindt u de meest recente 
versie. 
 
Contact: 
Vragen, opmerkingen of uw schriftelijke verzoek kunt u richten aan SCF Nederland, Voorstraat 94 te Poeldijk of per email 
aan: info@animalinneed.com. 
 
Versie: december 2020 
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