Algemene Wet Gegevensbescherming (AVG)
Algemeen
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet Europese AVG (Algemene Wet
Gegevensbescherming) in werking getreden. Het gaat bij gegevensbescherming om
bescherming van ‘persoonsgegevens’, gegevens die te herleiden zijn tot een persoon.
De persoonsgegevens staan in het bestand met als doel om aan de betrokken
personen/donateurs periodiek of jaarlijks verantwoording af te leggen en voor de
verwerking van giften. Er worden bij Stichting Tamsarya geen bijzondere
persoonsgegevens (seksuele geaardheid, ras of burgerservicenummer) opgenomen in
het bestand.
Mocht u meer willen weten over de wet dan kunt u dat nalezen op:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuweeuropeseprivacywetgeving
1.1 Definitie van Privacy
Het recht om alleen gelaten te worden, eerbiediging van privéleven, familie en
gezinsleven, woning en correspondentie.
In de AVG gaat het uitsluitend over gegevensbescherming waarmee de privacy
wordt geborgd.
1.2 In het adressenbestand van Stichting Tamsarya staan de volgende gegevens van een
persoon/donateur:
1) Voorletters
2) Achternaam
3) Adres
4) Bankrekening
5) Telefoonnummer en mailadres (niet altijd)
1.3 Vanaf 25 mei 2018 zal aan nieuwe personen/donateurs/betrokkenen
toestemming gevraagd worden om volgende gegevens op te nemen in het
donateursbestand:
1) Aanmelddatum
2) Herkomst
3) Voorletters
4) Voorvoegsel
5) Naam
6) Adres
7) Postcode
8) Woonplaats
9) Nieuwsbrief ja/nee
10) Mailadres
11) Telefoonnummer
12) Banknummer

Mailadres wordt gebruikt om de donateur/ betrokkene per mail te informeren en/of te
bedanken.
Telefoonnummer wordt gebruikt voor overleg, zoals acties waarbij de donateur is
betrokken of indien er onduidelijkheden/ wijzigingen zijn en het van belang is de
betrokkene/donateur hiervan op de hoogte te stellen.
Nieuwe donateurs/betrokkenen kunnen op de website een formulier downloaden om
hun gegevens in te vullen.
Verzoek tot verwijdering: verwijdering van persoonsgegevens vindt binnen 1 maand
plaats.
1.4 Rechten betrokkene
Betrokkene is koning over de eigen data, met andere woorden: degene die zijn
persoonsgegevens heeft afgestaan aan stichting Tamsarya blijft rechthebbende:
a) Recht op inzage
b) Recht op verwijdering van de gegevens/ stopzetting
c) Recht op correctie
d) Recht op gegevensoverdracht (dataportabiliteit)
Stichting Tamsarya heeft in de praktijk alleen met punt 2 te maken.
1.5 Stichting Tamsarya maakt geen gebruik van bedrijven, waarbij de opgeslagen
persoonsgegevens aan derden worden gegeven, bijvoorbeeld voor het drukwerk. Dat is
in handen van Stichting Tamsarya.
Privacyverklaring
Stichting Tamsarya legt gegevens vast zoals naam, woonplaats, rekeningnummer en
soms mailadres en telefoonnummer.
Met alle informatie van de betrokkene/donateur wordt door de stichting zorgvuldig en
vertrouwelijk omgegaan. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de
doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
Stichting Tamsarya zorgt voor een goede en passende technische en fysieke beveiliging
van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

