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Privacybeleid Stichting Matthias 
Versie 1.0. 
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 11 april 2018. 
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze 
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke 
gegevens we verzamelen als u onze websites gebruikt, waarom we deze gegevens 
verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij 
werken. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Stichting Matthias en haar webwinkel: 
webwinkel-matthias.eu. U dient zich ervan bewust te zijn dat Stichting Matthias niet 
verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te 
maken van onze websites geeft u aan het privacy beleid te accepteren. 
Stichting Matthias respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg 
voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 
 

Ons gebruik van verzamelde gegevens 

1. Gebruik van onze diensten 
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om 
persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te 
kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers 
van Stichting Matthias of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet 

combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 
 

2. Websites 
Dit privacybeleid van Stichting Matthias betreft de privacy van bezoekers op de websites; 
www.stichting-matthias.nl en www.webwinkel-matthias.eu De website van Stichting 
Matthias betreft een woonproject voor begeleid zelfstandig wonen voor normaal 
begaafde volwassenen (18+) met een stoornis in het autistisch spectrum. Potentiele 
kandidaten kunnen zich inschrijven met het inschrijfformulier op de website. Het 
huishoudelijk reglement van Stichting Matthias is daarbij maatgevend. 
Zowel op de website www.stichting-matthias.nl als op www.webwinkel-matthias.eu 
kunnen (zelfgemaakte) artikelen gekocht worden om de doelstelling van Stichting 
Matthias mogelijk maken en te behouden. Dit alles zonder winstoogmerk.  
Bij registratie(s) of bestelling(en) zal de AGV worden gehanteerd. 
 

3. Webhosting en e-mail 
a. Mijndomein. 

Wij nemen webhosting- en emaildienste af van MijnDomein. MijnDomein verwerkt 
persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. 
Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van diensten. Dit zijn 
geen persoonsgegevens. MijnDomein heeft passende technische en organisatorische 
maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te 
voorkomen. MijnDomein is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 

b. Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer 
afkomstig van onze website in verband met het verzenden van nieuwsbrieven afhandelt. 
MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. 
Onderaan elke email die geautomatiseerd via ons is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ 
link. Als u hierop klikt zal u geen e-mail meer van ons ontvangen. Uw persoonsgegevens 
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worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp behoud zich het recht voor om 
uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het 
kader daarvan informatie met derden te delen. 

 

4. Betalingsverwerkers 
a. Mollie 

Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in onze webwinkels maken gebruik 
van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en 
uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende 
technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te 
beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de 
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) 
gegevens met derde te delen. 
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw 
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s 
dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer 
dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

b. PayPal 
Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in onze webwinkels maken we 
gebruik van het platform van PayPal. PayPal verwerkt uw naam, adres en woonplaats 
gegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. PayPal 
heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor uw gegevens te 
gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan 
(geanonimiseerde) gegevens met derde te delen. 
PayPal deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling 
(kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie 
met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de 
bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen 
van PayPal ‘s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPal bewaart uw 
gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

 

5. Boekhouden 
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de 
diensten van Exact-online. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details 
met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren 
van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en 
opgeslagen. Exact-online gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden 
dan hierboven beschreven. Exact-online is tot geheimhouding verplicht en zal uw 
gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact-online gebruikt uw persoonsgegevens niet 
voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. 

 
6. Non-Profitorganisatie 

Stichting Matthias is ook een non-profitorganisatie en heeft een ANBI¹ status. Tevens zijn 
wij lid van Nederland Filantropieland. Ook deze gegevens zal de AGV² gehanteerd 
worden. De genoemde sponsoren/donateurs op onze website hebben daar expliciet hun 
toestemming voor gegeven. De donatie-modules op de website van Stichting Matthias 
zal de AGV² van de eigenaars van de module worden gehanteerd en is de Stichting 
Matthias daar niet verantwoordelijk voor. De naam, het gedoneerde bedrag en eventuele 
de naam van de donateur zal alleen verwerkt worden in de boekhouding van Stichting 
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Matthias. Bij het expliciete vraag om een nieuwsbrief door de donateur zal Stichting 
Matthias via de eigenaar van de donatie-module een naam en e-mailadres ontvangen. 
Deze wordt dan in het bestand van Stichting Matthias opgenomen en valt dan ook onder 
de AGV².  
 

7. Communicatie 
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die 
berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de 
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en 
uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde 
servers van Stichting Matthias of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet 
combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 
 

8. Cookies 
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze 
klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. 
 

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden 
geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door 
het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden 
overgebracht naar eigen beveiligde servers van Stichting Matthias of die van een derde 
partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om 
rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met 
betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 
 

9. Doeleinden 
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden 
die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming 
hiervoor hebben verkregen. 
 

10. Derden 
De privéinformatie wordt niet met derden gedeeld. Alleen in de punten 3, 4 en 5, worden 
gegevens opgeslagen volgens de genoemde zaken in deze punten. In enkele gevallen 
kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de 
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 
 

11. Veranderingen 
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze 
sites. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze sites, kunnen leiden tot 
wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze 

privacyverklaring te raadplegen. 
 

12. Keuzes voor persoonsgegevens 
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van 

alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. 
 

13. Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief 
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Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u 
af te melden. 
 

14. Aanpassen/uitschrijven communicatie 
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u 
contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens. 
 
 
 

15. Cookies uitzetten 
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw 
browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een 
cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op 
onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw 
browser. 
 

16. Vragen en feedback  
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over 
dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: 

Stichting Matthias 
Secretaris 

Postbus 277 
1970 AG  IJmuiden 

06-22840270 
info@stichting-matthias.nl 


