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Stichting Freedom in Christ Nederland (FiCM-NL) heeft adresbestanden om haar contacten te voorzien van
nuttige informatie en uitnodigingen die uitsluitend te maken hebben met de doelstellingen van de stichting.

Hoe worden persoonsgegevens verkregen
Persoonsgegevens worden op drie manieren verkregen:
1) Bij het registreren op de website www.ficm.nl
2) Bij het invullen van een formulier uitgereikt tijdens een FiCM-bijeenkomst
3) Iemand stuurt een email met zijn/haar gegevens naar info@ficm.nl
Ad 1)
Bij het registreren op de website van FiCM-NL wordt er gebruik gemaakt van een eenvoudig opgaveformulier.
De gegevens worden in de database van de website opgeslagen en de beheerder ontvangt een controle-email
met de ingevoerde gegevens.
De persoon die zich registreert ontvangt eventueel een email om zijn/haar account daadwerkelijk te activeren.
Zodra de account van de betreffende persoon is geactiveerd krijgt hij/zij toegang tot meer informatie op de
website.
Tijdens registratie worden de volgende gegevens gevraagd:
Gebruikersnaam
Voornaam
Achternaam
Straatnaam, huisnummer, postcode, Plaats (optioneel)
E-mailadres
Het aan te vinken hokje voor ‘Ik ontvang graag met enige regelmaat nieuws van Freedom in Christ Ministries’
staat standaard niet aangevinkt.
Als de persoon die zich registreert dit hokje aan vinkt komt er een opmerking in de eerdergenoemde controleemail. Alleen dan zal de beheerder van FiCM-NL diezelfde gegevens invoeren in een ‘mailchimp’
(https://mailchimp.com/) bestand.
Deze persoon ontvangt of via zijn emailadres of woonadres nuttige informatie en uitnodigingen die uitsluitend
te maken hebben met de doelstellingen van de stichting.
Wanneer iemand gebruik maakt van een contactformulier worden deze gegevens versleuteld verstuurd
(https://) omdat FiCM-NL gebruik maat van een SSL-certificaat. De gegevens worden gemaild naar info@ficm.nl
waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Ad 2)
Bij het invullen van een formulier, uitgereikt tijdens een FiCM-bijeenkomst, worden door de persoon zelf de
volgende gegevens handmatig op een formulier ingevuld: Naam, adres, telefoon, emailadres.
Als betreffende persoon op dit formulier aangeeft dat men nieuws, informatie, gebedsbrieven etc. wilt
ontvangen, zal de beheerder van FiCM-NL deze persoonsgegevens invoeren in het eerdergenoemde
‘mailchimp’ bestand.

Versie: 24-5-2018

Freedom in Christ Ministries Nederland

Blz. 2

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland
Korenbloem 17
3852 XN Ermelo
KvK. 56475276
AVG Privacyverklaring

Ad 3)
Wanneer iemand wil bijdragen aan de organisatie dan stuurt betreffende zijn gegevens door middel van een
email naar info@ficm.nl of een van onze andere emailadressen.
De e-mails van FiCM-NL worden gehost bij Alphamegahosting. Als iemand contact opneemt via de formulieren
of via email, worden betreffende e-mails opgeslagen op de servers van Alphamegahosting. De website en backups van de website worden gehost bij Aphamegahosting. Gegevens die worden achtergelaten op de website
van FiCM-NL zijn op de servers van Aphamegahosting opgeslagen. Op betreffende website lees je hun
privacyverklaring.

Het ontvangen van informatie
Het ontvangen van nuttige informatie en uitnodigingen die uitsluitend te maken hebben met de doelstellingen
van de stichting, kan op verschillende manieren plaatsvinden:
4) Via de website
5) Via ‘mailchimp’
6) Via email
Ad 4)
De persoon die zich via het formulier op de website registreert ontvangt een email om zijn account
daadwerkelijk te activeren. Zodra de betreffende persoon zijn account heeft geactiveerd krijgt hij toegang tot
meer informatie op de website.
Ad 5)
De persoon die zich via het formulier op de website registreert en het hokje aan vinkt om ‘graag met enige
regelmaat nieuws van Freedom in Christ Ministries’ te ontvangen, ontvangt met enige regelmaat nieuws of
uitnodigingen via email.
Deze berichten worden opgesteld in het ‘mailchimp’ programma en verzonden aan eenieder die opgenomen is
in de database van ‘mailchimp’, zie ook Ad 1a.
Berichten en of uitnodigingen kunnen ook per post worden ontvangen.
Ad 6)
Wanneer iemand zich heeft opgegeven om met regelmaat een gebedsbrief te ontvangen wordt deze per email
verstuurd.

Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door de website op je computer wordt geplaatst met daarin informatie over
bezochte webpagina’s, voorkeuren e.d. FiCM-NL maakt daar zelf geen gebruik van dan alleen voor de
functionaliteit van de website. Bij het zien van video’s op onze website zal YouTube wel gebruik maken van
cookies. Op de website van YouTube lees je de privacyverklaring (die regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij
met de cookies doen.

Versie: 24-5-2018

Freedom in Christ Ministries Nederland

Blz. 3

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland
Korenbloem 17
3852 XN Ermelo
KvK. 56475276
AVG Privacyverklaring

Opvragen persoonsgegevens
Als een geregistreerde persoon wilt weten welke gegevens over hem/haar bij ons bekend zijn zullen wij alle bij
ons bekende gegevens over die persoon melden via een emailbericht.

Verwijderen van persoonsgegevens
Een persoon kan zelf zijn/haar persoonsgegevens verwijderen door zijn/haar account te verwijderen op de
website. Alle persoonsgegevens worden dan permanent uit de database van de website verwijderd. De
Beheerder van FiCM-NL krijgt daarvan een melding en zal betreffende gegevens ook uit ‘mailchimp’
verwijderen
Een ontvanger van een mailchimp-bericht kan zichzelf afmelden of uitschrijven door middel van de daarvoor
bestemde links in een ontvangen bericht. Hiermee worden zijn/haar gegevens uit de ‘mailchimp’ verwijdert.
Een persoon kan de beheerder van FiCM-NL een verzoek sturen per email om zijn/haar gegevens volledig te
verwijderen uit de bestanden van FICM-NL. Hieraan zal direct gevolg worden gegeven.

Disclaimer
FiCM-NL is gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de
hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijzigingen op de website is daarvoor voldoende.
Voor vragen kunt u te allen tijde contact op nemen info@ficm.nl
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