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1.0

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe de Stichting vrienden van molen De
Duif omgaat met privacy gevoelige gegevens in het kader van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2.0

Registratie persoonsgegevens

2.1

Registratie persoonsgegevens donateurs (vrienden)

De Stichting vrienden van molen De Duif heeft donateurs (vrienden) die de
stichting financieel ondersteunen.
Als een persoon donateur (vriend) wil worden moet een inschrijfformulier (zie
bijlage 1) ingevuld worden.
De volgende (persoons) gegevens moeten door de donateur op het inschrijf
formulier worden ingevuld:








Naam
Voorletter (s)
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mail
IBAN

Daarnaast moet het volgende worden ingevuld:




Plaats (van ondertekening)
Datum (van ondertekening)
Handtekening

Op het inschrijfformulier wordt door de penningmeester het volgende ingevuld:



Debiteurennummer
Machtigingsnummer

De (persoons) gegevens worden door de penningmeester in een donateurs
(vrienden) bestand vastgelegd.
Het donateurs (vrienden) bestand is in EXCEL opgemaakt en is met een
wachtwoord beveiligd.
Alle ingevulde (persoons) gegevens worden uitsluitend gebruikt conform de
richtlijnen van de privacy policy.
Inschrijfformulieren worden (maximaal) 2 jaar na beëindiging van
donateurschap door de penningmeester vernietigd (papierversnipperaar).
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2.2

Registratie persoonsgegevens vrijwilligers

De Stichting vrienden van molen De Duif kan tijdens evenementen een beroep
doen op vrijwilligers.
De volgende (persoons) gegevens van de vrijwilligers worden geregistreerd:







Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mail

De (persoons) gegevens worden door de secretaris in een vrijwilligers bestand
vastgelegd.
Het bestand is in EXCEL opgemaakt en is met een wachtwoord beveiligd.
Alle (persoons) gegevens worden uitsluitend gebruikt conform de richtlijnen van
de privacy policy.
Indien een vrijwilliger stopt met activiteiten worden de (persoons) gegevens uit
het bestand gehaald.
2.3

Registratie persoonsgegevens tijdens evenementen

De Stichting vrienden van molen De Duif organiseert jaarlijks een aantal
evenementen.
Voor deelname aan het evenement De Midwintersnertwandeltocht wordt aan de
deelnemers gevraagd om een inschrijfkaart van de K.W.B.N. (zie bijlage 2) in te
vullen.
De volgende (persoons) gegevens moeten worden ingevuld:






Naam
Adres
Postcode
E-mail
Bondslid of geen bondslid

Door de inschrijftafel wordt het volgende ingevuld:



Deelnemersnummer
Verschuldigde bedrag

Na afloop van dit evenement worden de inschrijfkaarten vernietigd (papier
versnipperaar).
Tijdens alle andere evenementen die de Stichting vrienden van molen De Duif
organiseert worden geen (persoons) gegevens geregistreerd.
3

3.0

Welke functionarissen kunnen bij de persoonsgegevens

3.1

Donateurs (vrienden) bestand

De volgende functionaris heeft de (persoons) gegevens die in het donateurs
(vrienden) bestand zijn vastgelegd in beheer.


Penningmeester

Het donateurs (vrienden) bestand is beveiligd met een wachtwoord.
Het wachtwoord is alleen bekend bij de penningmeester en secretaris (back-up).
Als de penningmeester stopt met de functie wordt na overdracht van het
donateurs (vrienden) bestand het wachtwoord gewijzigd door de secretaris.
De nieuwe penningmeester ontvangt het donateurs (vrienden) bestand met een
(gewijzigd) wachtwoord.
3.2

Vrijwilligers bestand

De volgende functionaris heeft de (persoons) gegevens die in het vrijwilligers
bestand zijn vastgelegd in beheer.


Secretaris

Het vrijwilligers bestand is beveiligd met een wachtwoord.
Het wachtwoord is alleen bekend bij de secretaris en penningmeester (back-up).
Als de secretaris stopt met de functie wordt na overdracht van het vrijwilligers
bestand het wachtwoord gewijzigd door de nieuwe secretaris.
4.0

Verstrekken van persoonsgegevens

Ten behoeve van het versturen van “Molennieuws” wordt het e-mail adres van de
donateurs (vrienden) verstrekt aan het bestuurslid communicatie/pr en website.
Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden.
5.0

Geheimhoudingsverklaring

Het bestuur van de Stichting molen De Duif bestaat uit de volgende
functionarissen:






Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid communicatie/pr en website
Bestuurslid notulen en archief
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Bestuurslid algemeen (2x)

Alle bestuursleden hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
De geheimhoudingsverklaringen zijn gearchiveerd bij de secretaris.
6.0

Foto’s

Tijdens evenementen van de Stichting vrienden van molen De Duif kunnen foto’s
en/of filmpjes gemaakt worden, deze foto’s en/of filmpjes kunnen gepubliceerd
worden in/op de verschillende mediakanalen (molennieuws - website – facebook)
van de stichting.
Foto’s kunnen beschikbaar worden gesteld aan de lokale media.

5

Bijlage 1:
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Bijlage 2:
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