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Privacy beleid Stichting Watoto Samburu 
 

Stichting Watoto Samburu (kortweg SWS) geeft om uw privacy en verwerkt door u verstrekte 

persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens-

bescherming (AVG), welke sinds 25 mei 2018 van kracht is. SWS gaat zorgvuldig om met de uw 

persoonsgegevens en stelt deze nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan 

derden.  

 

A. Gegevensverwerking  

 

1. Adressenbestand 

SWS legt gegevens vast van personen die zich aangemeld hebben voor informatie verstrekking 

of Nieuwsbrieven, die een donatie of sponsor bijdrage leverden of die aanwezig waren bij een 

sponsor evenement.  

Vastgelegd worden de volgende gegevens, voor zover bekend: 

-naam 

-adres 

-telefoonnummer 

-emailadres 

-bedrag en datum donatie of sponsorbijdrage 

-aanwezigheid bij welk sponsor evenement 

-eventuele relatie tot SWS of anderen personen in het bestand 

Het betreffende bestand is vastgelegd in MS Excel, dat wordt beheert door de penningmeester 

op een met paswoord afgeschermde computer en dat via een beschermde Dropbox voor de 

overige bestuursleden toegankelijk is. 

Deze persoonsgegevens worden met niemand verder gedeeld. 

 

2. Nieuwsbrieven  

SWS verstuurt nieuwsbrieven per e-mail, aan de hand van ons adressenbestand, met behulp 

van het software programma MailChimp. Uw persoonsgegevens (email adres en eventueel 

naam) worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp gebruikt uw 

persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden. Onderaan iedere nieuwsbrief email ziet u de 

‘afmelden’ link. Als u zich afmeldt, ontvangt u onze nieuwsbrief niet meer. 

 

3. Donateurschap  

Persoonsgegevens die u aan Watoto Samburu verstrekt t.b.v. een schenkingsovereenkomst 

worden door ons vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden in een beschermde 

omgeving opgeslagen. Uw persoonsgegevens worden nooit met derden gedeeld, anders dan 

een notaris van uw keuze en uitsluitend indien u expliciet daartoe opdracht heeft gegeven. 

 

4. Administratie 

De administratie van SWS wordt gevoerd door de penningmeester, waarbij voor de 

boekhouding gebruik wordt gemaakt van een NBA-geregistreerd accountants- en 

administratiekantoor. Dit kantoor heeft toegang tot de financiële gegevens van SWS, 

waaronder mogelijk persoonsgegevens. Het kantoor verwerkt deze gegevens beschermd en 

strikt vertrouwelijk. 

 

B. Doel van de gegevensverwerking  

 

1. Algemeen doel van de verwerking  

SWS gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze doelstelling als ANBI instelling. Uw 

gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan wettelijke en administratieve 

verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond 

van de overeenkomst tussen hen en SWS of een eed of wettelijke verplichting.  
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2. Bewaartermijnen  

SWS bewaart uw gegevens zolang u betrokken wilt blijven bij onze stichting. Dit betekent dat 

wij uw gegevens bewaren en voor communicatie gebruiken totdat u aangeeft dat u niet 

langer wenselijk vindt. Als u dit bij ons aangeeft, zullen wij dit tevens opvatten als een 

vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij 

schenkingsovereenkomsten met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen 

wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.  

 

3. Uw rechten  

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u bepaalde rechten 

met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen 

u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.  

 

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel 

naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te 

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op 

een verkeerde manier gebruiken.  

 

a. Inzagerecht  

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben 

op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen 

aan onze penningmeester.  

b. Rectificatierecht  

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben 

op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die 

strekking doen aan onze secretaris.  

 

4. Wijzigingen in het privacy beleid  

SWS behoudt te allen tijde het recht haar privacy beleid te wijzigen. 


