AVG Protocol
Voor
Stichting Connected to Namibia foundation-Nuenen
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG d.d. 17-04-2018).
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Inleiding

Vanaf 25 mei 2018 is de Nederlandse WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens)
vervangen door de Europese AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
De AVG ziet toe op de bescherming van alle gegevens die tot een persoon te herleiden zijn,
de zgn. persoonsgegevens.
Stichting Connected to Namibia is een kleine stichting met een paar honderd vaste en
tijdelijke donateurs en fondsen, vrijwilligers en vrienden. Over al deze bij de stichting
betrokkenen worden persoonsgegevens verzameld, bijgehouden en bewaard.
In dit document is de privacyverklaring van de Stichting Connected to Namibia opgenomen.
Verder is vastgelegd welke gegevens de stichting bijhoudt en hoe zij omgaat met de aan haar
toevertrouwde gegevens.
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Privacyverklaring

Stichting Connected to Namibia legt alleen gegevens vast van donateurs, fondsen,
vrijwilligers en vrienden, die noodzakelijk zijn voor een vlotte en correcte afhandeling van de
taken waarvoor de stichting zich gesteld ziet.
Alle aan de stichting toevertrouwde informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
Gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
De stichting verstrekt geen informatie aan derden en er worden geen persoonsgegevens in de
cloud gezet of gepubliceerd op websites zonder toestemming van betrokkenen.
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Register Verwerkingen

3.1 Verzamelde Persoonsgegevens
Stichting Connected to Namibia verzamelt niet meer persoonsgegevens van de bij de stichting
betrokkenen dan strikt noodzakelijk. We maken onderscheid tussen fondsen, vrijwilligers,
vrienden en donateurs.
Fondsen
Van fondsen zijn de gegevens zoals naam, adres, contactpersoon, telefoonnummer, emailadressen in het algemeen op het internet of in gepubliceerde lijsten vrij toegankelijk.
Wat gegevensopslag betreft behandelen we fondsen als donateurs.
Vrijwilligers
Van de vrijwilligers houden we naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bij in een
aparte lijst op de privé computer van één der bestuursleden.
Vrienden
Vrienden zijn personen of instellingen die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in het
reilen en zeilen van de stichting en derhalve de digitale nieuwsbrief willen ontvangen.
Van vrienden houden we naam en e-mailadres bij in een aparte lijst op de privé computer
van één der bestuursleden.
De nieuwsbrief van Stichting Conected to Namibia wordt via de e-mail BCC toegezonden
aan alle vrienden. Toezending eindigt op verzoek, waarna de gegevens van de betrokkene
uit de lijst worden verwijderd.
Donateurs
Van een donateur houden we naam en betalingsgegevens (bankrekeningnummer indien
van toepassing, gedoneerd bedrag) bij op de privé computer van de penningmeester.
Indien een donateur ook belangstelling heeft voor de nieuwsbrief van de stichting worden
diens naam en e-mailadres bijgehouden in de lijst van vrienden.
Donateurs die om belastingtechnische redenen een papieren “Overeenkomst periodieke
gift in natura of in geld” hebben ingevuld en ondertekend, daarvan wordende
overeenkomsten niet digitaal opgeslagen. Deze gegevens worden echter nergens anders
genoteerd. De papieren overeenkomsten worden bewaard in het archief van de
penningmeester.

3.2 Aanpassen gegevens
Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren
of te doen verwijderen.
Wijzigingen, en dus ook de wens gegevens te verwijderen, kunnen worden doorgegeven via
een mail gericht aan info@connectedtonamibia.nl

3.3 Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden bewaard zolang de betrokkene vrijwilliger, vriend en/of donateur
is. Als een betrokkene te kennen geeft (een bepaald aspect van) het contact niet langer op prijs
te stellen worden betreffende persoonsgegevens verwijderd met dien verstande dat donateurgegevens als onderdeel van de financiële administratie minimaal 7 jaren bewaard blijven.

3.4 Beveiliging
Stichting Connected to Namibia zorgt voor een goede en passende beveiliging van de aan
haar toevertrouwde persoonsgegevens om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt en worden ook niet gepubliceerd.
De computers waarop de gegevens worden bewaard staan allen in verbinding met internet.
Deze computers maken ter bescherming ook alle gebruik van firewalls en bijgewerkte
antivirusprogramma’s. Regelmatig wordt er een back-up gemaakt van de gegevens op een
extern opslagmedium.
Mochten er – onverhoopt - toch persoonsgegevens uit onze systemen ontvreemd worden, dan
melden wij dat onmiddellijk aan de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplichtdatalekken
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Website en Nieuwsbrief

Onze website is www.connectedtonamibia.nl
Bezoekers van de site worden niet geregistreerd. De site plaatst geen tracking cookies op het
elektronisch apparaat van de bezoeker.
Op de genoemde webpagina’s, maar ook in onze Nieuwsbrief, plaatsen we graag foto’s die
het werk van Connected to Namibia ondersteunen.
Voor het publiceren van foto’s waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld zal Connected to
Namibia altijd toestemming vragen.
Foto’s, die in de openbare ruimte of in een openbare gelegenheid zijn gemaakt, kunnen
mogelijk wel worden gepubliceerd zonder specifieke toestemming.
Bij twijfel aan een eventuele goedkeuring zal Connected to Namibia zal Connected to
Namibia altijd toestemming vragen
Zodra iemand duidelijk bezwaar maakt tegen een gepubliceerde foto, zal deze onmiddellijk
worden verwijderd.
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Contact en Klachten

Voor vragen, opmerkingen en donaties kunt u Stichting Connected to Namibia altijd bereiken
via een e-mail aan info@connectedtonamibia.nl t.a.v. de voorzitter van de stichting. Andere
communicatiekanalen, indien bekend, mogen ook daarvoor gebruikt worden.
Neem alstublieft contact op met de stichting bij ontevredenheid over:
• de bescherming van door Stichting Connected to Namibia beheerde
persoonsgegevens
• de wijze waarop aan het hier beschreven privacy protocol uitvoering wordt gegeven.
Ook als er aanwijzingen zijn van misbruik van de beheerde gegevens verzoeken wij de
betrokkene onmiddellijk contact op te nemen met onze stichting.
Indien de afwikkeling van een klacht niet naar wens is kan altijd contact worden opgenomen
met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nuenen, februari 2022

