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AVG-protocol en Privacyverklaring 
 

In dit dossier is vastgelegd hoe de Stichting Steunfonds “Kenya Project” omgaat met de aan haar 

toevertrouwde persoonsgegevens. Als uitgangspunt bij dit AVG-protocol bedoelen we alle 

administraties zowel voor de donateurs, de belangstellenden, de vrijwilligers enzovoorts.  

Ook is de privacyverklaring van de stichting opgenomen en staat beschreven hoe de 

privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht.  

 

 

 

AVG-protocol 
 

De Stichting Steunfonds “Kenya Project” hanteert het volgende systeem voor vastlegging van 

gegevens:  

 

A. Persoonsgegevens 

De volgende gegevens zijn, indien bekend, in onze administratie verwerkt: 

 Naam 

 Adres 

 Postcode 

 Woonplaats 

 E-mailadres 

 Overeenkomst b.v. Een periodieke gift in geld voor minimaal 5 jaar 

 

B.  Locatie 

De administratie wordt lokaal beheerd op een PC bij de 2e secretaris. 

De 2e secretaris maakt regelmatig een back-up van de gegevens. De back-up staat op een separate 

gegevensopslag die wordt bewaard in een afsluitbare lade. 

 

C. Beheer 

Aan- en afmeldingen worden geregistreerd door het secretariaat.  

Afmeldingen worden nog twee jaar in het systeem bewaard. Daarna worden de gegevens van de 

betrokkene uit het systeem verwijderd. 

 

D. Verwerkingen 

 Incassomachtigingen en/of acceptgiro’s worden door ons niet gebruikt. Alle gelden komen per 

overschrijving via de bank of ontvangen wij cash. Derhalve zijn er geen verwerkingen bij derden. 

 Etiketten. Het afdrukken van etiketten beheren wij zelf. Er gaan dus geen bestanden en/of 

gegevens naar derden. 
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Privacyverklaring 
 

Stichting Steunfonds “Kenya Project” legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats,  

e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de administratie.  

 

Wij verstrekken geen gegevens aan derden, omdat we alle verwerkingen zelf uitvoeren.  

Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld.  

 

Uw e-mailadres of postadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen over onze stichting, 

zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven en bedankjes. 

 

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. 

 

U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur/belangstellende.  

Stuur ons daarvoor een brief of een e-mail. 

 

Alle wijzigingen in uw gegevens kunt u doorgeven aan ons secretariaat. 

 

Stichting Steunfonds “Kenya Project” zorgt voor een sluitende beveiliging van de aan haar 

toevertrouwde gegevens. 
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