Privacyverklaring SLF (English Below)
De Sheryl Lynn Foundation (hierna SLF), gevestigd aan Merijntje Gijzenburg 23, 2907HG, Capelle aan den
IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.Als u hier vragen over heeft, kunt u contact met ons opnemen via:
sheryl@sheryllynnfoundation.org
Persoonsgegevens die wij verwerken
SLF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Lidmaatschap Goldmember
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SLF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Contact opnemen indien nodig om onze dienstverlening uit te voeren
- Informatie verstrekken over wijzigingen van onze diensten en producten
Wij verwerken bovenstaande gegevens omdat deze nodig zijn voor de administratie van de stichting en de
bijbehorende grondslag is gerechtvaardigd belang.
Geautomatiseerde besluitvorming
SLF neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SLF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
SLF respecteert uw privacy en verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SLF gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht
om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door SLF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering en/of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bovenstaand emailadres. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met
het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming
van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SLF wil u er tevens op
wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SLF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
bovenstaand emailadres.

Privacy Statement SLF
The Sheryl Lynn Foundation (hereinafter referred to as SLF) located at Merijntje Gijzenburg 23, 2907HG,
Capelle aan den Ijssel, the Netherlands, is responsible for the processing of personal data as described in this
privacy statement. If you have any questions about our use of your personal data, you may contact us at:
sheryl@sheryllynnfoundation.org
What type of personal data we process
SLF processes your personal data because you use our services and/or because you have provided the data to us.
Below is an overview of the personal data we process:
- First and last name
- Gender
- E-mail address
- Bank account number
- Gold-membership
The purposes and legal basis for processing
SLF processes your personal data for the following purposes:
- Settling of payments
- Sending the newsletter
- Contacting you only if necessary to be able to carry out our services
- Providing information concerning changes in our services or products
This processing is necessary for the administration of our business and the provision of our services, which is
necessary for the legitimate interests of our business.
Automated decision-making
SLF does not make any decisions based on automated processing concerning anything that has (significant)
consequences to people. It concerns decisions taken by computer programs or –systems, without human
interference.
How long we store personal data
SLF does not store your personal data longer than necessary in order to realize the goals for which the data was
collected.
Sharing personal data with third parties
SLF respects your privacy and only shares your data with third parties if necessary to execute our contract with
you or to comply with laws and regulation.
Cookies
SLF does not use cookies or similar techniques.
Your rights as a data subject
You have certain rights as a data subject. You have the right to access your personal data that we hold, to rectify
it or to delete it. Furthermore, you have the right to restrict the processing of your personal data and the right to
transfer your data. This means that it is possible to make a request in order for your personal data to be sent to a
different organization. If you would like to access, rectify, delete and/or transfer your personal data or if you
would like to object to the processing of your personal data, please contact the email address stated above. To
ensure the request is made by you, we ask you to attach a copy of your identification to your request. In this
copy, please conceal your picture, machine readable zone, passport number and citizen service number. This is
to protect your privacy. We will respond to your request as quickly as possible, after four weeks at the latest.
SLF would also like to notify you that it is possible to make a complaint at the Dutch national supervisory body,
the Autoriteit Persoonsgegevens.
How we protect personal data
SLF takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures in order to prevent misuse, loss,
unauthorized access, unwanted publication and illegal changes. If you have the impression that your data is not
properly protected, please contact the email address above.

