Dossier Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Stichting Welzijn Zonhove

In dit dossier is vastgelegd hoe de Stichting Welzijn Zonhove (hierna te noemen:
Stichting) omgaat met de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens en hoe
hiervoor de toestemming van de betrokkenen is geregeld.
Ook is de privacyverklaring van de Stichting in dit dossier opgenomen en staat
beschreven hoe de privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van allen die
met de Stichting van doen hebben.
Registerverwerkingen
De volgende persoonsgegevens worden vastgelegd
De Stichting hanteert een excel-bestand voor de vastlegging van persoonsgegevens.
De donateursadministratie van de Stichting bevat de volgende persoonsgegevens
van donateurs:
- Voorletters, indien bekend voornaam, tussenvoegsel en naam
- Adres, postcode en woonplaats
- Indien bekend het telefoonnummer, ter controle van de bankgegevens
- Startdatum donatie
- Hoogte donatie (toegezegde bedrag), periode (per maand, kwartaal of jaar)
- Machtiging, per bank of cash
- Tot wanneer de bank is ‘bijgewerkt’.
De Persoonsgegevens worden op de volgende locatie beheerd
Het excel-bestand met de persoonsgegevens word lokaal beheerd op een PC bij
bestuurder de heer H.A. Wargers.
De heer H.A. Wargers maakt jaarlijks een back-up van het excel-bestand. De backup staat op een losse schijf die hij bewaart in een afsluitbare lade.

Het proces van het vastleggen van persoonsgegevens
Nieuwe donateurs melden zich aan bij het secretariaat van de Stichting dat wordt
bemand door bestuurder de heer G.J. van Halen. De heer G.J. van Halen levert de
nieuwe aanmeldingen aan bij de heer H.A. Wargers, die de aanmelding in het excelbestand verwerkt.
Aanmelding als nieuwe donateur kan ook plaatsvinden via de website van de
Stichting, www.stichtingwelzijnzonhove.nl. Dit kan middels het invullen van het
online machtigingsformulier en het vervolgens digitaal te verzenden aan het
secretariaat van de Stichting. De website van de Stichting is voorzien van een
zogenaamd SSL-certificaat, waardoor gegevens versleuteld worden verzonden.
Afmeldingen komen eveneens binnen bij het secretariaat van de Stichting. De heer
G.J. van Halen levert de afmeldingen eveneens aan bij de heer H.A. Wargers, die ze
in het excel-bestand verwerkt. Afmeldingen worden nog twee jaar in het excelbestand bewaard. Daarna wordt de betrokkene uit het excel-bestand verwijderd.
De verwerkingen die plaatsvinden met de persoonsgegevens en het proces
Bij donateurs die een incassomachtiging hebben afgegeven voor een bepaald bedrag
wordt dat bedrag per opgegeven betaalperiode automatisch geïncasseerd. Daartoe
worden hun naam, voorletters en banknummer ingebracht in het systeem van de
bank. Voordat er geïncasseerd wordt, bekijkt de heer H.A. Wargers of er geen
afmeldingen zijn geweest. Indien de donateur zich heeft afgemeld, wordt dit per
direct verwerkt in het incassosysteem van de bank.

Privacyverklaring
De Stichting Welzijn Zonhove legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats en
overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of
de verwerking van een eenmalige gift. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan
banken voor de verwerking van incassomachtigingen. Dit zijn alleen de gegevens die
voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde
informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een e-mail aan
info@stichtingwelzijnzonhove.nl.
De Stichting Welzijn Zonhove zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel
technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.

