
 

PRIVACY-PROTOCOL STICHTING KANCHI 19-11-2021 

 

Inleiding 

In dit privacy-protocol staat het privacy beleid van stichting Kanchi beschreven. Dit privacy beleid wordt jaarlijks in de jaarvergadering waar nodig 
aangepast en vastgesteld. Het privacy protocol wordt gepubliceerd op de website van de stichting. Naast het privacy protocol is er een 
verwerkingsregister. 

 

De AVG: algemeen 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Deze Europese wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming 
persoonsgegevens (WBP). Ook een kleine stichting heeft te maken met verplichtingen. 

De AVG ziet toe op de verwerking van alle gegevens die tot een persoon te herleiden zijn (persoonsgegevens). Het maakt niet uit of de 
persoonsgegevens digitaal zijn vastgelegd (in een spreadsheet of een administratiesysteem) of dat de namen en adressen op papier staan. De gegevens 
mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en verzameld.  

 

Privacy-protocol 

De stichting hanteert de volgende regels: 

T.a.v. persoonsgegevens: 
- De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. 
- De stichting slaat geen bijzondere persoonsgegevens op. 
- Donateurs kunnen zich afmelden middels een email aan de stichting. De persoonsgegevens worden dan verwijderd uit het email-

adressenbestand. 
- Donateurs kunnen zich afmelden voor de nieuwsbrief middels de uitschrijflink onderin de nieuwsbrief-email. 
- Indien de stichting (grote) donateurs wil bedanken op de website van de stichting, Facebook of in het jaarverslag wordt daar eerst uitdrukkelijk 

toestemming voor gevraagd. Zonder toestemming kan de stichting wel melding maken van de gift, maar zonder de donateur met naam en 
toenaam te vermelden.  



 

T.a.v. de website: 
- De website is voorzien van een SSL Certificaat (slotje & https://). 
- Bij bezoek aan onze website worden geen cookies geplaatst. 

Algemeen: 
- Een datalek wordt gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
- De stichting sluit alleen overeenkomsten af met partijen met betrouwbare leveranciers (die werken conform het gestelde in de AVG). 
- Data-opslag: de data worden opgeslagen op de server van dit is abc. 
- Het is niet nodig om een Functionaris Gegevensverwerking aan te stellen aangezien de stichting maar weinig persoonlijke data beheert/verwerkt. 
- De privacy-risico’s zijn niet hoog, daarom is het niet nodig DPIA’s uit te voeren. 

  



 

Verwerkingsregister 

Betrokkenen Gegevens 
 

Waar vastgelegd Wettelijke 
basis 

Gedeeld 
buiten 
de EU 

Met wie worden de 
gegevens gedeeld 

Donateurs - Naam 
- Bankrekeningnummer  

- Digitale 
bankafschriften 

- Incasso programma? 
- Administratie voor 

jaarstukken 
 

Overeenkomst Nee Administratiekantoor 

- Naam 
- Email-adres 

- Emailadressenbestand: 
in software voor 
website? 

 

Overeenkomst Nee Webbouwer/datacenter 

- Naam 
- BSN-nummer? 

- Belastingformulier 
voor vrijstelling 
schenking 

Overeenkomst Nee N.v.t. 

Sponsoren 
 

- Naam  Overeenkomst Nee Als toestemming: bezoekers 
van de website 

Kinderen Nepal - Voornamen 
- Geboortedatum 
 

- Bestand Toestemming 
 

Ja Bezoekers van de website 
 

Contactpersonen in Nepal 
 

- Namen - Website Toestemming 
 

Ja Bezoekers van de website 

Bestuursleden - Naam 
 

- Website 
 

Toestemming 
 

 Bezoekers van de website 
 

- Naam 
- Paspoortinformatie 

- Akte notaris 
- Formulier KvK 

Wettelijke 
verplichting 

Nee Kamer van Koophandel 
 

Vrijwilligers - Naam - Website Toestemming Nee Bezoekers van de website 

 


