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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 website (www.Atosfoundation.nl)  gebruikt, donateur bent of 

deelneemt aan onze projectreizen. Bovendien is er uitleg waarom we deze gegevens verzamelen en 

hoe(lang) we dit archiveren. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de Atos Foundation website en de hier beschreven activiteiten. 

Door gebruik te maken van deze website en Atos Foundation activiteiten geeft u aan het 

privacybeleid te accepteren. Atos Foundation respecteert de privacy van de gebruikers van haar site, 

donateurs en deelnemers van projectreizen, en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die 

u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens 

Tijdens introductiedagen voor nieuwe Atos medewerkers worden formulieren verstrekt om lid te 

worden van de Atos Foundation. Ook via het contactformulier op de website kan dit. Voor 

projectreizen worden enkele additionele gegevens opgevraagd. Met de op deze formulieren door u 

verstrekte gegevens zijn wij in staat donaties te innen en/of projectreizen te organiseren. 

Atos Foundation kan ten behoeve van projecten de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam  

- Uw adresgegevens  

- Uw telefoonnummer  

- Uw e-mailadres  

- Uw thuisfront telefoonnummer  

- Uw dieetwensen 

 

 

Atos Foundation verwerkt uw persoonsgegevens om donaties te kunnen innen, telefonisch of per 

mail contact met u op te kunnen nemen en om een collectieve vlucht te kunnen boeken naar 

projectland.  

Atos Foundation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.  In geval van donateur blijven uw gegevens in 

ons bezit tot opzegging van de maandelijkse donatie. In geval van projectreizen worden uw gegevens 

maximaal 1 jaar bewaard na het betreffende bouwproject.  Bij inschrijving gaat u ermee akkoord dat 

uw mailadres permanent bewaard wordt opdat we u kunnen benaderen voor volgende bouwreizen, 

tenzij u aangeeft dat niet te willen.  

Atos Foundation verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de 

uitvoering van een project; Dit kan bijvoorbeeld het reisbureau zijn waarbij Atos Foundation de 

groepsboeking regelt voor de vlucht, of een ambassade waar we melden dat de betreffende groep 

enige tijd in een betreffende land verblijft. 

http://www.atosfoundation.nl/


U heeft als bouwreisdeelnemer het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 

verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar IT-Solutions AF-

Bouwreizen <AF-Bouwreizen@atos.net> . Atos Foundation zal zo snel mogelijk, maar binnen vier 

weken, op uw verzoek reageren. 

Atos Foundation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. De website van Atos Foundation maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat 

om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen zolang er geen 

persoonsgegevens via een webform verzameld worden, kan voorgaande vervallen. Als u de indruk 

heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer 

informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met 

ons op via IT-Solutions AF-Bouwreizen <AF-Bouwreizen@atos.net> . 

 

Actualisatie donateursbestand en contributieverwerking 

Omdat de contributie voor Atos Foundation op uw salaris wordt ingehouden ontvangen wij 

overzichten van de salarisadministratie en verstrekken wij overzichten aan de salarisadministratie om 

enerzijds ons ledenbestand en anderzijds de contributie inhouding op uw salaris actueel te houden. 

Hierbij worden de volgende gegevens verstrekt en ontvangen: Sapnummer, Naam medewerker, DAS 

id, aanmelding of opzegging, peildatum, email adres. Het Sapnummer slaan wij niet op, deze wordt 

bij aan- of afmeldingen handmatig aan het bestand toegevoegd. 

 

Gebruik van fotomateriaal 

Indien tijdens projecten foto's genomen worden, kunnen deze geplaatst worden op onze website. Bij 

inschrijving van een project kunt u aankruisen of u dit accepteert.  Indien u achteraf toch niet wenst 

dat een foto op de site geplaatst wordt, kunt u een mail sturen aan AF-Bouwreizen@atos.net   met 

vermelding van het project en de foto waar u bezwaar tegen maakt.  

 

Analyse van de website 

De websitebeheerder, het bestuur en een project(bouw) commissie, zijn verplicht om de 

vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Op de website van Atos Foundation worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het 

IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. 

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Atos 

Foundation gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens 

worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.  

GOOGLE ANALYTICS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de 

websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s 

zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), 

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het 

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics 

hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om 
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rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de 

effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden 

verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie 

namens Google verwerken heeft hier geen invloed op. heeft Google geen toestemming gegeven om 

via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.  

 

 

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 Atos of encrypted laptops van de 

projectcommissie. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens 

waarover wij beschikken. 

 

Cookies 

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 op onze website niet correct functioneren als 

cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 

 

Doeleinden 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden 

beschreven in dit privacybeleid. 

 

Veranderingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op de inning van de bijdrage van donateurs, het gebruik van en 

de mogelijkheden van de Atos Foundation site en de organisatie van projectreizen. Eventuele 

aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze 

privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

 

 

 

 

 

 



www.Atosfoundation.nl is een website van Atos. Atos Foundation is als volgt te bereiken:  

Post- en vestigingsadres:   Burgemeester Rijnderslaan 30, 1185 MC Amstelveen 

Contactpersoon:    Willem Hoekstra 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 30132762. 

Telefoon:    +31630660895 

E-mailadres:    willem.hoekstra@atos.net 
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