Compassions online privacy statement
Compassion respecteert je online privacy en veiligheid. We hebben onze website zo ingericht dat je ons op het web
kunt bezoeken, zonder dat je jezelf bekendmaakt of persoonlijke informatie openbaar hoeft te maken. Wanneer je
zelf besluit ons wel persoonlijke informatie te geven (informatie waardoor je te identificeren bent), bijvoorbeeld
via formulieren - weet dan dat we die gegevens alléén gebruiken voor de relatie tussen Compassion en jou.
Wat we verzamelen
Op sommige websites van Compassion kun je sponsor worden, doneren en materialen aanvragen. Vanaf die
pagina's bewaren we je NAW-gegevens, contactinformatie en bankgegevens (alleen als je die zelf invult en aan
ons wilt sturen). Om onze marketing te verbeteren, vragen we in sommige formulieren om meer informatie, zoals
hoe je Compassion hebt leren kennen. Dit helpt ons om onze bezoekers en sponsors beter te leren kennen, en om
nog efficiënter onze marketing te kunnen doen.
Hoe we het gebruiken
We gebruiken je gegevens om zo goed mogelijke service te kunnen verlenen en onze marketing te optimaliseren.
Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat we je contactgegevens bewaren zodat we je goed kunnen bereiken met
nieuws over je sponsorkind. Als je sponsor wordt, melden we je aan voor onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief. Alle
nieuwsbrieven die we versturen bevatten een afmeldlink, zodat je eenvoudig kunt aangeven dat je deze niet meer
wilt ontvangen.
Met wie we je gegevens delen
Compassion zal je persoonlijke informatie nooit verkopen, verhuren of weggeven aan andere(n). We zullen je
gegevens alleen aan anderen doorgeven als je daar toestemming voor geeft of wanneer de wet ons daartoe
dwingt. In die gevallen verzoeken we deze externe organisaties om onze policy in acht te nemen.
Copyright
Alle content van onze website(s) valt onder het copyright van Compassion Nederland. Maar, voel je vrij om alle
inhoud te delen via sociale media, blogs, etc. Graag voorzien van een bronvermelding. Gebruiken we cookies? Op
de website van Compassion wordt alleen gebruik gemaakt van zogenaamde 3rd-party cookies. Google Analytics
slaat cookies op, waarmee wij het gebruik van onze website kunnen optimaliseren. Facebook slaat cookies op voor
bezoekers van het domein www.compassioncadeaus.nl.
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