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PRIVACYBELEID VAN STICHTING STEUN ONDERHOUD DORPSKERK PEIZE 

 
versie: november 2018 

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die  

de Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize verwerkt. 

 

1. Algemeen 

De Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize (hierna SSODP) respecteert uw privacy en uw 

rechten. Wij verwerken persoonsgegevens van (potentiële en oud-)donateurs en bezoekers van 

onze website, www.ssodp.nl. Persoonsgegevens die aan de SSODP worden verstrekt, worden met 

de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Persoonsgegevens worden niet 

verkocht aan derden. De SSODP houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de AVG (Algemene 

Verordening Gegevensbescherming)stelt. Onze uitgangspunten hiervoor hebben we vastgelegd in 

dit Privacybeleid. Wij lichten in dit document toe welke persoonsgegevens wij verwerken, met 

welk doel dit gebeurt en hoe lang we deze persoonsgegevens bewaren. 

 

2. Verwerking persoonsgegevens 

Er zijn 4 onderdelen waarin persoonsgegevens beheerd en of verwerkt worden: 

 het versturen van mailing naar onze donateurs met uitnodiging om te doneren; 

 het per machtiging incasseren van donaties conform ‘overeenkomst periodieke gift’ in het 

kader van de ANBI-regeling; 

 het verwerken van ontvangen donaties; en 

 websitebezoek. 

Van elk van dit onderdeel wordt  

 de doelstelling; 

 de wettelijke grond; 

 de te bewaren of te verwerken persoonsgegevens; en 

 de bewaartermijn 

toegelicht. 

 

2.1 Het versturen van informatie naar onze donateurs met uitnodiging om te doneren 

2.1.1 Doelstelling 

Voor het juist adresseren en versturen van deze informatie naar u, als onze 

donateur, verwerken wij persoonsgegevens.  

2.1.2 Wettelijke grond 

Wij verwerken deze persoonsgegevens van u om aan u informatie te kunnen 

versturen. Door het aangaan van uw donateurschap wordt u geacht hieraan 

toestemming te hebben gegeven. 
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2.1.3 Persoonsgegevens 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 voor- en achternaam; 

 adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats); 

 IBAN van uw bankrekening; en 

 tenaamstelling bankrekening. 

Deze persoonsgegevens zijn door uzelf aan ons verstrekt. Als bij een verhuizing 

geen verhuisbericht is ontvangen, dan kan gebruik gemaakt worden van informatie 

door derden. 

2.1.4 Bewaartermijn 

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot zeven jaar na de laatste donatie die wij van 

u hebben ontvangen. 

 

2.2 Het per machtiging incasseren van donaties conform ‘overeenkomst periodieke gift’ in het 

kader van de ANBI-regeling 

2.2.1 Doelstelling 

Voor het met machtiging kunnen incasseren van donaties verwerken wij 

persoonsgegevens van die donateurs die ons daarvoor gemachtigd hebben. Deze 

persoonsgegevens hebben wij nodig om conform de met u afgesloten 

‘overeenkomst periodieke gift’ donaties te kunnen incasseren van uw bankrekening.  

Voor het verwerken van de donaties maken wij gebruik van de diensten van onze 

bank. Tevens is het mogelijk dat wij desgewenst persoonsgegevens verstrekken aan 

de Belastingdienst over deze ‘overeenkomst periodiek gift’. 

2.2.2 Wettelijke grond 

Wij verwerken deze persoonsgegevens van u voor de uitvoering van de 

overeenkomst die wij met u hebben. 

2.2.3 Persoonsgegevens 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 van de donateur en de mogelijk partner van de donateur: 

- voor- en achternaam; 

- BSN nummer; 

- geboortedatum; 

- geboorteplaats; 

 adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats) 

 IBAN van uw bankrekening; 

 bedrag van periodieke donatie; en 

 contract ‘overeenkomst periodieke gift’. 

Deze persoonsgegevens zijn door uzelf aan ons verstrekt. 

2.2.4 Bewaartermijn 

Wij bewaren deze persoonsgegevens tot zeven jaar nadat de overeenkomst is 

beëindigd. 
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2.3 Het verwerken van ontvangen donaties 

2.3.1 Doelstelling 

Voor het administreren en verwerken van donaties verwerken wij de 

persoonsgegevens van onze donateurs. 

Voor het verwerken van de donaties maken wij gebruik van de diensten van onze 

bank. 

2.3.2 Wettelijke grond 

Wij verwerken deze persoonsgegevens van u voor de uitvoering van onze statutaire 

doelstellingen. 

2.3.3 Persoonsgegevens 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 tenaamstelling bankrekening; 

 IBAN; 

 bedrag van donatie. 

Deze persoonsgegevens zijn door uzelf verstrekt en via onze bank tot ons gekomen. 

2.3.4 Bewaartermijn  

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot zeven jaar na de laatste donatie die wij van 

u hebben ontvangen. 

 

2.4 Websitebezoek 

2.4.1 Doelstelling 

Onze website dient voor het informeren van onze donateurs en een breder publiek.  

2.4.2 Wettelijke grond 

Wij verwerken deze persoonsgegevens om het goed functioneren van de website te 

garanderen, en om aan vragen naar informatie te kunnen voldoen. 

2.4.3 Persoonsgegevens 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 naam; 

 e-mailadres.  

Deze persoonsgegevens zijn door uzelf verstrekt. 

Voor het hosten van onze website maken wij gebruik van de diensten van een 

hosting partij, Mijndomein Hosting B.V. De website van de SSODP, www.ssodp.nl, 

maakt gebruik van cookies. Deze cookies worden niet gebruikt om u 

persoonsgegevens te verwerken. 

2.4.4 Bewaartermijn 

Wij bewaren deze persoonsgegevens in lijn met de wetgeving die daarop van 

toepassing is. 

http://www.ssodp.nl/
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3. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 

3.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de SSODP passende technische en 

organisatorische maatregelen getroffen. 

3.2 Aansluitend aan de hierboven genoemde bewaartermijnen worden uw persoonsgegevens 

vernietigd. 

3.3 De SSODP maakt gebruik van de diensten van en/of verstrekt persoonsgegevens aan derden 

die hierboven worden genoemd. Hieronder vallen onze bank, de Belastingdienst en de 

hosting partij.  

3.4 Als een niet-bestuurslid wordt ingeschakeld als hulp bij werkzaamheden, dan wordt hij/zij 

verplicht tot geheimhouding van donateursinformatie en  tot het respecteren van dit 

privacybeleid. 

 

4. Uw rechten en klachten 

4.1 Via de donateursadministratie van de SSODP kunt u een verzoek indienen om uw 

persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. De SSODP zal 

uw verzoek in behandeling nemen en u zo snel mogelijk na ontvangst hierover informeren.  

4.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als 

bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de donateursadministratie. 

4.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden 

gericht aan onze donateursadministratie. 

4.4 Het bestuurslid, dat verantwoordelijk is voor de donateursadministratie is bereikbaar via 

secretaris@ssodp.nl. 

4.5 Indien u klachten hebt over de wijze waarop de SSODP uw persoonsgegevens verwerkt of 

uw verzoeken behandelt, kan u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur 

4.6 De voorzitter van het bestuur is bereikbaar via voorzitter@ssodp.nl. 

4.7 Tevens heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit 

Persoonsgegevens. 
 

5. Wijzigingen 

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.ssodp.nl 

bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.  

mailto:secretaris@ssodp.nl
http://www.ssodp.nl/

