
New Ground Churches zal persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het afhandelen van deze gift. 
Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met andere organisaties of derden. Zie onze Privacy Statement aan 

achterzijde. 

New Ground Churches is geen ANBI geregistreerde instelling. 
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New Ground Churches 
 

Machtigingsformulier 
 

 
PERSOONLIJKE GEGEVENS 
Naam 

Adres 

Plaats Postcode 

Kerk Datum 

E-mail adres 
 
 

MACHTIGING  
 
Ik wil een donatie doen voor het werk van New Ground Churches voor een bedrag van € ____  
 
¨ Debet / kredietkaart 
 

Kaart No ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

Vervaldatum ____________ Afgifte nr (alleen debetkaarten) __________  

Beveiligingsnummer (laatste 3 cijfers op de achterkant) _____________________________  

Handtekening ______________________  ¨ Stuur mij het ontvangstbewijs van mijn kaart 

Indien de naam en het adres van de kaarthouder verschillen van de persoonsgegevens 

hierboven, gelieve toe te voegen: 

Naam ____________________________________  

Adres __________________________________________________ Postcode __________  

 
 

BELOFTE 
Ik beloof € ______ aan New Ground Churches over te maken voor _____________ (date) via 
een bankoverschrijving. 
 
 
 
 
 
 
 
Stuur ingevulde formulier aan admin@newgroundchurches.org 
 
 

New Ground Churches Sorteer code: 30-91-72 
Ref: Uw achternaam Rekening nr: 86475462 
IBAN: GB89 LOYD 3091 7286 4754 62 BIC: LOYDGB21151 



 
 
Mededeling gegevensbescherming - Aanbieden New Ground Churches 
 
Deze Privacy Notice legt uit hoe wij uw persoonlijke gegevens zullen verzamelen, gebruiken, 
bekendmaken en beschermen. Deze verklaring is van toepassing op iedere persoon of organisatie die 
gebruik maakt van een conferentie of evenement die door New Ground Churches (NGC). 
 
NGC zal uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (GDPR). 
 
Welke informatie verzamelen wij van u?  
Wij verzamelen persoonlijke informatie van u, zoals uw contact- en financiële gegevens. 
 
Hoe wordt uw informatie verzameld? 
Wij verzamelen en bewaren uw informatie rechtstreeks van u wanneer u een aanbiedingsformulier 
invult. 
 
Hoe gebruiken wij uw gegevens? 
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de administratie van het aanbod. Wij zullen uw informatie 
delen met vrijwilligers buiten het NGC team wanneer er een gerechtvaardigde operationele noodzaak 
is om dit te doen. Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen. 
 
De rechtsgrondslag die wij voor de verwerking van uw gegevens gebruiken, is het rechtmatige belang. 
 
Met wie delen we uw informatie?  
Wij delen en zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen of delen met iemand buiten NGC, 
inclusief derde partijen. 
 
Hoe veilig is uw informatie en hoe lang wordt deze bewaard? 
NGC heeft een robuust gegevensbeschermingsbeleid om uw informatie te beschermen. Alle 
medewerkers en vrijwilligers hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gegevens 
veilig worden behandeld. Een kopie van het beleid kunt u vinden op de website: 
newgroundchurches.org, dit bevat ook ons schema voor het bewaren van gegevens. 
 
Wat zijn uw rechten?  
U hebt het recht om te vragen om inzage in de informatie die wij over u hebben, door een "verzoek om 
toegang" in te dienen bij het Data Protection Office op admin@newgroundchurches.org. U hebt ook 
het recht om te vragen dat informatie die volgens u onjuist is, wordt gecorrigeerd. 
 
Met wie moet ik contact opnemen voor nadere informatie of indien ik bezorgd ben? 
In eerste instantie kunt u contact opnemen met NGC's Data Protection Office op 
admin@newgroundchurches.org. Indien u niet tevreden bent met de manier waarop NGC uw 
bezorgdheid of klacht heeft behandeld, kunt u een klacht indienen bij het Information Commissioner's 
Office, meer details hierover kunt u vinden op:https://ico.org.uk/concerns/ 
 
 


