
Beleid inzake het registreren van persoonsgegevens Stichting Zwanenhof 
Viering (SZV) 
 
Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we het 
volgende vastgelegd: 
 

De  SZV gebruikt drie gegevensbestanden. 
 

Wat registreren wij en waarom 
 
Bestand donateurs 
NAW gegevens (Naam, Adres, 
Woonplaats) 

De NAW-gegevens worden gebruikt om donateurs te benaderen 
omtrent hun donatie en te informeren over de financiële positie 
van de stichting (alleen igv onjuist of ontbrekend e-mailadres) 

E-mailadres  De NAW-gegevens worden gebruikt om donateurs te benaderen 
omtrent hun donatie en te informeren over de financiële positie 
van de stichting 

IBAN nummer Het IBAN nummer wordt gebruikt om de ontvangen donaties te 
kunnen linken aan de juiste donateur 

  
Bestaand bestand e-mailadressen inzake nieuwsbrief 
Het bestand wordt gebruikt om mensen te informeren over vieringen, andere activiteiten en 
andere informatie met betrekking tot de stichting. Tevens om de uitnodiging te versturen voor het 
bijwonen van activiteiten van de stichting. 
Voor de nieuwsbrief worden de volgend gegevens bewaard: 
NAW gegevens en E-mailadressen 
 
Bestaand bestand e-mailadressen logistiek 
Het bestand wordt gebruikt om de mensen, die zich als vrijwilliger aangemeld hebben, te 
informeren over het rooster van koffie schenken 
Van deze groep mensen wordt opgeslagen. 
Naam, e-mail-adres en telefoonnummer. 
 
 
Waar worden de gegevens bewaard 
 
Donateursbestand Donateurs melden zich aan via de website, middels een 

schenkingsakte of door het overmaken van hun donatie. Deze 
beschikbare gegevens worden opgeslagen door de 
penningmeester tbv de financiële administratie van de stichting. 

 Excel bestand dat wordt beheerd door de penningmeester en het 
is opgeslagen op zijn laptop en een back-up. 
De laptop van de penningmeester is beveiligd middels een 
wachtwoord en een virusscanner en voor niemand verder 
toegankelijk. 

Bestand e-mailadressen i.z. 
nieuwsbrief 

Dit Excel bestand wordt beheerd door Bert Snellenberg als 
vertegenwoordiger van de kerngroep en staat op zijn laptop en 
een back-up. De laptop is beveiligd middels een wachtwoord en 
een virusscanner. 

Bestand e-mailadressen i.z. 
logistiek 

Dit bestand wordt beheerd door het bestuurslid “logistiek”  en 
staat op de laptop van dit bestuurslid en een back-up. De laptop 
van de bestuurder is beveiligd middels een wachtwoord en een 
virusscanner. 



 
Afspraken met betrekking tot het beheer van de gegevens: 

1. De gegevens worden nooit aan derden verstrekt. 
2. Alle donateurs kunnen hun gegevens bij de penningmeester (middels een e-mail verzoek) 

inzien. 
3. Bij het versturen van e-mail zal alleen het eigen adres van/voor de ontvanger zichtbaar zijn, 

z.g.g. BCC-adressering 
4. De gegevens van de donateurs worden verwijderd wanneer men zijn/haar donatie opzegt of 

wanneer een lid komt te overlijden. 
5. De gegevens van de personen in het nieuwsbrief e-mailbestand worden verwijderd wanneer 

men zich afmeldt voor deze maillijst  
6. Alle personen die in een van de drie bestanden vermeld worden of in het bestand voor e-

mailadressen zijn opgenomen zijn per email over het beheer van hun gegevens 
geïnformeerd. 

 
Afspraken met betrekking tot de website: 

1. Wanneer een foto op de website wordt geplaatst zal dit alleen een foto zijn waarop geen 
personen staan of personen die niet herkenbaar in beeld zijn. 

2. Op de website staan alleen namen en/of telefoonnummers vermeld van personen die 
daarvoor hun toestemming hebben gegeven. 


