
Privacy Statement voor donateurs van de LUMC Vrienden 

Stichting 
 

Verwerkingsverantwoordelijke 
De LUMC Vrienden Stichting verwerkt de door u aan de stichting verstrekte gegevens in 

overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Doeleinden van verwerking persoonsgebonden gegevens 
Bovengenoemde stichting legt alleen die gegevens vast welke nodig zijn ter uitvoering van het 

donateurschap, verwerking van een eenmalige en periodieke gift, of afwikkeling van overige 

begunstigingen. 

Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten en projecten. 

Als u op deze informatie geen prijs stelt dan kunt u dit schriftelijk melden aan: 

LUMC Vrienden Stichting; bontiusstichting@lumc.nl / vrienden@lumc.nl  

Wat en waarom? 
Wij verzamelen op onze website geen persoonsgebonden gegevens, tenzij u deze vrijwillig aan ons 

verstrekt. Alle door u verstrekte informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Wij delen geen 

persoonsgegevens met derden, tenzij met toestemming van betrokkenen.  

Inzage in gegevens hebben alleen die partijen die onze systemen ondersteunen. Met deze 

dienstverleners die persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af, die 

voldoet aan de bepalingen van de AVG. Wij maken gebruik van passende technische en 

organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm 

van onrechtmatige verwerking.  

 

Bewaartermijn 
Indien de donateursrelatie d.m.v. schenkingen of donaties na 3 jaar ten einde loopt, bewaren wij de 

gegevens nog 7 jaar i.v.m. de fiscale bewaarplicht. 

Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens verwerken dan we nodig hebben.  

 

Uw rechten 
U hebt een aantal rechten, zoals:  

• Het recht op inzage in uw persoonsgegevens. 

• Het recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. 

• Het recht op het indienen van een klacht over het schenden van privacy. U heeft altijd de 

mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door een van 

onze stichtingen in algemene zin. Dit kan zowel bij de Functionaris Gegevensbescherming via 

infoavg@lumc.nl of de Nederlandse toezichthouder voor gegevensbescherming. Dit is de 

Autoriteit Persoonsgegevens.   

mailto:bontiusstichting@lumc.nl
mailto:vrienden@lumc.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap


Bezwaar 
Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw verzamelde gegevens dan kunt u dat aan ons 

doorgeven door een brief of e-mail te sturen aan:  

Postadres: 
Leids Universitair Medisch Centrum 

LUMC Vrienden Stichting  

Postzone J0-P 

Postbus 9600 

2300 RC Leiden 

E-mail:  
vrienden@lumc.nl 

 

Gebruik van anonieme bezoekersgegevens; cookies 
De webpagina van de LUMC Vrienden Stichting is geïntegreerd in de LUMC website.  

• Het LUMC maakt gebruik van cookies voor het meten van webstatistieken onder de 

bezoekers van lumc.nl. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en 

waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. 

• Reden gebruik cookies 

• Het LUMC analyseert de webstatistieken om zijn website beter af te stemmen aan de 

bezoekers. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan 

derden ter beschikking gesteld. 

• Cookies bevatten geen persoonsgegevens 

• Cookies bevatten geen persoonsgegevens. Lumc.nl kan cookies daarom niet gebruiken om u 

persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van 

derden te identificeren. 

• Bezwaar tegen gebruik cookies 

• Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser kunt u 

cookies uitschakelen. Het uitschakelen van cookies in uw browser heeft geen gevolgen voor 

het gebruik van lumc.nl. 

• Overzicht cookies op lumc.nl 

• Het LUMC gebruikt voor het doormeten van webstatistiek het product Google Analytics. Er 

wordt gebruik gemaakt van de volgende cookies: 

 
 

Vestigingsadres LUMC Vrienden Stichting: 
Leids Universitair Medisch Centrum 

Albinusdreef 2 

2333 ZA Leiden 

mailto:vrienden@lumc.nl


Inschrijvingsnummer KvK en RSIN 
Het Kamer van Koophandel nummer van de LUMC Vrienden Stichting is KvK 66566517 

Het RSINof fiscaal nummer van de LUMC Vrienden Stichting is 856611098  

ANBI 
De LUMC Vrienden Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 

Instelling. 

 


