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Inleiding
Dit document beschrijft het beleid van de Stichting Rwanda Solidair gericht op privacy naar
aanleiding van het van kracht worden van de Algemene Verordening gegevensbescherming
per 25 mei 2018.
Het beleid omvat de volgende onderwerpen:
• Stichting Rwanda Solidair en privacy
• Privacy beleid: register en beheer daarvan, privacyverklaring

Dit beleidsplan is vastgesteld door het bestuur van de Stichting bestaande uit Hans
Bronswijk, Hans Brandwacht en Jan Willem Andriessen op 25 mei 2018.

Stichting Rwanda Solidair en privacy
Privacy is ‘het recht om alleen gelaten te worden, de eerbiediging van privéleven, familie en
gezinsleven, woning en correspondentie’ (Europese rechten van de mens).
Het beleid van de Stichting Rwanda Solidair ten aanzien van de privacy gaat over de
bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn
tot een persoon.
De Stichting Rwanda Solidair verzamelt alleen persoonsgegevens voor het bijhouden van
haar donateurs (periodieke en eenmalige donateurs) en voor het verzenden van haar
nieuwsbrief.
Bijzondere persoonsgegevens (zoals ras, religie e.d.) worden niet verzameld.
Personen waarvan de persoonsgegevens zijn opgenomen in het register van de Stichting
hebben het recht op inzage, op verwijdering en op correctie van gegevens en het recht op
gegevensoverdracht (dataportabiliteit).

Privacy beleid
De Stichting beheert een dossier rond het onderwerp privacy. Het privacy beleid, dat
beschreven is in dit document, maakt onderdeel uit van dat dossier, tezamen met een
register van donateurs en belangstellenden voor de Nieuwsbrief.
In het privacy beleid is vastgelegd hoe de Stichting Rwanda Solidair omgaat met de aan haar
toevertrouwde persoonsgegevens, met welke instanties de gegevens worden gedeeld en
waarom, en hoe hiervoor de toestemming van de betrokkenen is geregeld.
Ook is het privacyverklaring van de stichting in dit dossier opgenomen, en staat beschreven
hoe het privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van allen die met de stichting
van doen hebben.

Het register
De Stichting Rwanda Solidair hanteert het volgende systeem voor de vastlegging van
persoonsgegevens:
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- Een spreadsheet met de donateursadministratie en de belangstellenden voor de
Nieuwsbrief
In het spreadsheet zijn aan privacy gegevens opgenomen:
• Naam en voorletters
• Email adres
• Evt alternatief email adres
De naam met voorletters zijn opgenomen om de donaties te kunnen registreren.
De e-mailadressen zijn opgenomen om de Nieuwsbrief te kunnen versturen.
De gegevens in het register worden niet voor andere doeleinden gebruikt.
De gegevens in het register worden niet beschikbaar gesteld aan derden.

Beheer van het register
De spreadsheet donateursadministratie wordt lokaal beheerd op een PC bij de
penningmeester. Van het spreadsheet wordt dagelijks automatisch een backup gemaakt op
een losse harde schijf.
De penningmeester stuurt voor het uitkomen van elke Nieuwsbrief een kopie van het
spreadsheet naar de secretaris.
Nieuwe donateurs melden zich aan bij de secretaris. De penningmeester neemt nieuwe
donateurs vanuit de bankafschriften over in het spreadsheet. De secretaris voegt e-mail
adres toe aan het spreadsheet indien de nieuwe donateur de Nieuwsbrief wenst te
ontvangen.
Afmeldingen als donateur komen binnen bij de secretaris.
Bij het versturen van elke Nieuwsbrief worden ontvangers erop gewezen hoe zij zich met een
e-mail kunnen afmelden voor de Nieuwsbrief.
De secretaris verwerkt afmeldingen in het spreadsheet en brengt de penningmeester hiervan
op de hoogte. Na afmelding blijven de donaties en naam van de betrokkene in het
spreadsheet staan in verband met de financiële en administratie verantwoording.

Privacyverklaring
Stichting Rwanda Solidair legt gegevens vast zoals naam en emailadres die noodzakelijk zijn
voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een eenmalige gift. Wij
verstrekken deze gegevens niet aan derden.
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen
zoals nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan
info@stichtingrwandasolidair.nl
Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven via dit e-mailadres
Stichting Rwanda Solidair zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch
als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

4/5

Bekendmaking
Het privacybeleid van de Stichting Rwanda Solidair zoals beschreven in dit document wordt
gepubliceerd op de website van de stichting: www.stichtingrwandasolidair.nl.
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