
Privacyverklaring Nalandabodhi Nederland 

Algemeen

Nalandabodhi Nederland is onderdeel van de internationale organisatie 

Nalandabodhi International gevestigd in Seattle, USA. Nalandabodhi 

International heeft een Privacy Policy en een Data Protection 

Declaration ( www.nalandabodhi.org ) die is gebaseerd op de Europese 

General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands 

Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (de AVG).

In de Privacy Policy van Nalandabodhi International wordt uitdrukkelijk 

gesteld dat het verwerken van persoonsgegevens altijd zal gebeuren in 

overeenstemming met de GDPR en met de voorwaarden voor 

gegevensverwerking die specifiek zijn voor het land waar het 

Nalandabodhi centrum is gevestigd.

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze verklaring wordt als 

aanvulling op de Privacy Policy van Nalandabodhi International  

uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij 

die gegevens gebruiken. 

Ook Nalandabodhi Nederland houdt zich in alle gevallen aan de 

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening

Gegevensbescherming. 

De contact gegevens van Nalandabodhi Nederland zijn:

Nalandabodhi Nederland

p/a Lutterveld 2

4117 GV Erichem

www.nalandabodhi.nl 

http://www.nalandabodhi.org/
http://www.nalandabodhi.nl/


Persoonsgegevens die wij verwerken 

Nalandabodhi verwerkt uw persoonsgegevens omdat u  lid bent van 

Nalandabodhi, u deelneemt aan een van onze activiteiten ,omdat u de 

gegevens zelf aan ons verstrekt, of omdat u onze webshop bezoekt. 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. 

 Voorletters, roepnaam en achternaam

 Adresgegevens

 Telefoonnummers (vast en/of mobiel)

 E-mailadres(sen)

 Betalingsgegevens/ betalingsmethode

 Foto’s

 Naam programma, cursus of activiteit waaraan wordt 

deelgenomen

 Inschrijfdatum

 Deelname aan sessies

Omdat Nalandabodhi Nederland een kerkgenootschap is gelden deze 

gegevens als  bijzondere persoonsgegevens.

Waarom wij gegevens nodig hebben 

Nalandabodhi Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de 

volgende doelen:

 Informeren over activiteiten, zoals door het toezenden van 

nieuwsbrieven;

 Bijhouden van een “smoelenboek” van de leden;



 Innen en administreren van contributie , cursusgelden of 

donaties;

 Factureren en verzenden na een aankoop in de webshop;

 Informatie verzamelen tbv belastingaangiften van de leden;

 Uitnodigen voor bijeenkomsten, zoals de Sanghabijeenkomsten ;

Nalandabodhi Nederland maakt geen gebruik van geautomatiseerde 

besluitvorming.

Hoe lang wij gegevens bewaren 

Nalandhabodhi zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt

nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden 

verzameld. 

De bewaartermijn van persoonsgegevens is, vanwege de financiële 

administratie, zeven jaren na beëindiging van het lidmaatschap (datum

uitschrijving), de deelname aan een betaalde activiteit of de aankoop in

de webshop.

Persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van 

bijeenkomsten, activiteiten en evenementen, zullen maximaal drie 

maanden na dato bewaard worden. Persoonsgegevens ten behoeve 

van de toezending van nieuwsbrieven voor geïnteresseerden worden 

eveneens maximaal drie maanden na afmelding bewaard.

Delen met anderen 

Nalandabodhi Nederland  deelt uw persoonsgegevens i.v.m. het 

lidmaatschap van Nalandabodhi Nederland  met Nalandabodhi 

International en haar onderdelen. Dit omdat lidmaatschap van 

Nalandabodhi Nederland automatisch lidmaatschap van Nalandabodhi 

International inhoudt. Daarnaast delen wij uw persoonsgegevens met 

derden voor opslag in de cloud en voor marketingdoeleinden. Deze 

verwerkers slaan mogelijk gegevens buiten de EU op.  Verder zullen wij 



de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, 

tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

Wij delen nooit persoonsgegevens met andere derden, zoals 

commerciële bedrijven en sponsoren. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten 

corrigeren. Indien u lid bent van Nalandabodhi Nederland kunt u de 

gegevens alleen laten verwijderen als u geen lid (meer) bent. U kunt 

een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de 

secretaris van Nalandabodhi Nederland, het e-mail adres is 

secetaris@nalandabodhi.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot 

inzage door u is gedaan, sturen wij u een verificatiemail.

Cookies

Wanneer u de website van Nalandabodhi Nederland bezoekt of de 

webshop van Nalandabodhi dan verwerken wij uw persoonsgegevens 

met cookies. We gebruiken cookies om de websites te laten 

functioneren. Ook gebruiken we een programma voor 

websitestatistieken. Uw gegevens worden daarbij zoveel mogelijk 

geanonimiseerd.

Beveiliging 

Nalandabodhi Nederland 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 met ons op  het emailadres is: rik@nalandabodhi.nl  U heeft 

uiteraard het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ).

Vragen 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
mailto:rik@nalandabodhi.nl
mailto:secetaris@nalandabodhi.nl


Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom bekijken we wel elk jaar of 

het privacy beleid nog voldoende waarborgen biedt en goed wordt 

uitgevoerd. Met vragen kun u terecht bij de secretaris van 

Nalandabodhi Nederland via het emailadres 

secretaris@nalandabodhi.nl 

Deze Privacyverklaring is vastgesteld in de Bestuursvergadering van Nalandabodhi

Nederland op acht juni 2022.

mailto:secretaris@nalandabodhi.nl

