Privacy reglement van de Stichting Buur maakt Natuur te Doetinchem.
Versie 1.2.

Opgesteld: 24 mei 2018

Goedgekeurd door het bestuur: 28 mei 2018.

De Stichting Buur maakt Natuur (BmN) registreert de gegevens van donateurs en schenkers aan de
stichting. Om die reden is de stichting in het kader van de AVG, verplicht een privacy reglement te hanteren.
Vastgelegde gegevens:
De Stichting Buur maakt Natuur (BmN) registreert de volgende gegevens van donateurs en schenkers:
1. Basis gegevens:
a Naamgegevens: voorletters, voornaam en achternaam.
b Adresgegevens: straat, huisnummer en toevoegingen, postcode en woonplaats.
c Bankrekening, bedrag en datum ontvangst op de BmN bankrekening.
d Certificaat nummer
2. Aanvullende gegevens:
a E-mailadres.
b Aantekening wel/geen vermelding als donateur of schenker op website.
c Foto’s van diverse activiteiten van de stichting BmN.
Doel van de registratie:
De gegevens opgenomen onder punt 1a, b en c (welke door de bank bij betaling worden verstrekt), dienen
primair voor de financiële administratie en de jaarlijkse verantwoording van de ontvangen bedragen in het
jaarverslag. Deze gegevens dienen van overheidswege (o.a. belastingdienst) minimaal 7 jaar bewaard te
blijven.
Het gegeven onder punt 2 wordt alleen gebruikt voor het periodiek informeren via e-mail en website van de
donateurs en schenkers over de voortgang en ontwikkelingen van onze natuurterreinen.
Daarnaast worden van de activiteiten van de stichting BmN (Knapperslagcross, natuurwerkdagen, e.d.)
regelmatig foto’s gemaakt, welke voor promotionele overwegingen op de website van de stichting BmN
geplaatst worden en/of worden gebruikt voor media doeleinden.
Gebruik van de gegevens en wijze van bezwaar:
Alle gegevens worden electronisch vastgelegd, waarbij het beheer daarvan bij de penningmeester berust.
Periodiek verstrekt de penningmeester een overzicht van alle nieuwe donateurs en schenkers aan de
beheerder van de website van de stichting BmN voor publicatie. De vastgelegde gegevens worden op geen
enkele manier aan andere personen (rechts- of natuurlijke-) verstrekt.
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De gegevens opgenomen onder punt 1 kunnen naast de financiële registratie, ook gebruikt worden voor
vermelding op onze website in het overzicht van donateurs en schenkers. Wanneer een nieuwe donateur of
schenker zich aan dient middels een bankoverschrijving, ontvangt deze een eenmalig schrijven van de
Stichting. Naast een certificaat als bewijs van de overmaking, is er begeleidend schrijven waarin de
registratie van de persoonsgegevens nader toegelicht wordt. Hierin wordt gevraagd of het e-mailadres naar
BmN toegestuurd kan worden en ook vastgelegd mag worden. Ook wordt er gevraagd of er wel of geen
vermelding van naam en bedrag op de website gewenst is.
De gemaakte foto’s tijdens evenementen en activiteiten van de stichting BmN worden selectief op de
website geplaatst. De deelname aan deze evenementen en activiteiten houdt dus in dat er foto’s van de
aanwezigen, deelnemers en belangstellenden, op de website gepubliceerd kunnen worden. In de
aankondigingen van deze evenementen en activiteiten dient dat expliciet aangegeven te worden.
Mochten desondanks personen bezwaar hebben tegen een op de website gepubliceerde foto van hen, dan
kunnen zij dat met redenen omkleed, schriftelijk aangeven bij de stichting BmN. Het bestuur behoudt zich
het recht voor zo’n verzoek terzijde te leggen, wanneer met de betreffende foto het promotionele belang
van de stichting daartoe aanleiding geeft. Wel wordt de indiener van het bezwaar daar dan schriftelijk over
geïnformeerd.
Beheer van de gegevens:
Het beheer van de vastgelegde gegevens onder punt 1 en 2 (op de foto’s na), wordt uitgevoerd door de
penningmeester van BmN. Deze gegevens dienen te zijn opgeslagen op een beveiligde gegevensdrager
zonder dat anderen daar toegang op hebben.
De foto’s van evenementen en activiteiten van de stichting worden beheerd door de beheerder van de
website van de stichting BmN. Ook deze gegevens dienen te zijn opgeslagen op een beveiligde
gegevensdrager zonder dat anderen daar toegang op hebben.
Recht van inzage van de eigen gegevens en op verwijdering van de eigen gegevens:
Donateurs en schenkers kunnen een verzoek doen aan de stichting BmN tot inzage van de over hun
vastgelegde gegevens. Ook kan de donateur of schenker verzoeken tot verwijdering van zijn gegevens uit
de schenkerslijst van BmN.
Deze verzoeken dienen schriftelijk in gediend te worden, waarna de gegevens binnen 2 weken na
binnenkomst van het verzoek bij de stichting, verstrekt of verwijderd worden. Van dit laatste wordt een
schriftelijke bevestiging naar de aanvrager gestuurd.
__ __ __ __ __ __ __ __ __
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