Privacybeleid
Stichting The Hunger Project vindt bescherming van de privacy van haar investeerders en
geïnteresseerden, zoals bezoekers van de website, van essentieel belang voor haar activiteiten.
Persoonlijke gegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en
beveiligd. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens
stelt.
Vastlegging en verwerking van gegevens
In het kader van de dienstverlening - wanneer je deelneemt aan een campagne, een jaarverslag of
digitale nieuwsbrief aanvraagt, investeerder wordt of bent of als vrijwilliger aan activiteiten van The
Hunger Project deelneemt - legt The Hunger Project gegevens vast. Wij zullen deze gegevens nooit
aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht. Wij gebruiken deze gegevens
voor de uitvoering van onze activiteiten, fondsenwerving en om je op de hoogte te houden over
onze activiteiten. Indien je geen prijs stelt op deze informatie, dan kun je gebruik maken van de
afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail.
Beveiliging gegevens
Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden
toegang krijgen tot deze gegevens.
Inzage
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten
corrigeren of verwijderen. Dit verzoek kun je indienen per e-mail via info@thehungerproject.nl of
per brief.
Bezoekersgedrag
Op de website van The Hunger Project Nederland worden algemene bezoekgegevens, zonder dat
deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is
om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om
meer gerichte gegevens op de site te zetten. Op deze wijze kan The Hunger Project haar
dienstverlening aan jou verder optimaliseren.
Websites van derden
Deze privacy verklaring is niet van toepassing is op websites van derden die via links op de website
van The Hunger Project kunnen worden bezocht. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor de privacy,
praktijken, of de inhoud van deze websites.

