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Privacy verklaring

21 juli 2018

Stichting Vrienden van Nazareth legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en
overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking
van een eenmalige gift. Wij verstrekken uitsluitend die gegevens aan partijen die diensten voor
onze stichting uitvoeren, dit is de drukker die onze FRIENDS drukt en voor de aanlevering van de
partij bij Post.nl zorgt. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze
leveranciers vertrouwelijk behandeld.
Het emailadres dat donateurs opgegeven hebben, gebruiken we uitsluitend om informatie te
sturen met betrekking tot het werk en de activiteiten van de Stichting. Alle persoonsgegevens
worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
Iedere donateur heeft recht op inzage van de gegevens en kan zich te allen tijde afmelden als
donateur door een e-mail te sturen naar info@friends-nazareth.nl. Ook adreswijzigingen en
andere wijzigingen kunnen via de email of per post doorgegeven aan het secretariaat.
Stichting Vrienden van Nazareth zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch
als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens. De ontvangen gegevens van de
donateurs zijn vastgelegd in een databestand (Davilex) bij het secretariaat. Naam, adres, indien
opgegeven emailadres en de categorisering binnen de Stichting. Dit is de indeling: Lezer, Vriend,
Gegarandeerde Vriend, Fonds. Tevens wordt door secretariaat in een Excel overzicht de
ontvangen donaties bijgehouden. Van de Gegarandeerde Vrienden die overeenkomstig de eisen
van de belastingdienst een overeenkomst voor Periodieke Gift in Geld hebben ingevuld wordt
deze (papieren) overeenkomst bewaard in een ordner. Een back up van de geg. bestanden wordt
per kwartaal gemaakt.
De administrateur verwerkt vanuit de bankafschriften de ontvangen donaties voor de
administratie in het grootboek en financieel overzicht.
Donateurs worden persoonlijk bedankt. Als dit om reden via de FRIENDS zou gebeuren, wordt
altijd vooraf toestemming gevraagd. Hetzelfde geldt voor het gebruik van Foto’s in de FRIENDS.
De Stichting bewaart alle gegevensbestanden zolang dit noodzakelijk is voor het werk van de
Stichting en de voortgang van het studiebeurzenproject.

Deze Privacy verklaring is besproken en vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 juli 2018.

