Procedure persoonsgegevens Stichting Bildts Aigene
Stichting Bildts Aigene (SBA) verwerkt gegevens van donateurs, belangstellenden
en cliënten die producten via de webwinkel bestellen. De penningmeester
beheert de persoonsgegevens van deze contacten en kan in sommige gevallen de
gegevens delen met in- en externe mensen en organisaties. We doen dit zo zorgvuldig mogelijk.
Hieronder is beschreven hoe wij omgang met persoonsgegevens, met wie we ze eventueel delen, op
welke manier en hoe de beveiliging daarvan is georganiseerd. Deze procedure behoort bij het
privacybeleid van SBA als aangegeven in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (mei 2018).
Welke gegevens beheren we?
Persoonsgegevens

Donateurs zonder
machtiging *)

Donateurs met
machtiging *)

Bestellingen webshop

Naam

X

X

X

Geslacht
Adres

X
X

X
X

X
X

Woonplaats
Postcode

X
X

X
X

X
X

Telefoonnummer

X

X

X

Mailadres
Bankgegevens

X

X
X

X
X

X

X

Geboortedatum en plaats

Handtekening
X
*) De machtiging geldt uitsluitend voor het vaste jaarbedrag, vastgesteld door het bestuur.
Machtigingen worden gedeeld met Rabobank of Regiobank, afhankelijk voor welke stichting de
machtiging is/wordt afgegeven.
Machtigingsformulieren worden in een fysiek dossier gearchiveerd en bewaard tot de machtiging
wordt ingetrokken. Nadat de intrekking machtiging is doorgevoerd door de bank worden beide
formulier vernietigd.
Donateurs
De penningmeester bewaart een lijst met persoonsgegevens van donateurs in een fysiek dossier. Dit
dossier staat op het werkadres van de penningmeester in een af te sluiten kast. Tevens worden de
gegevens digitaal opgeslagen in een applicatie van het Microsoft-Officepakket.
De bankgegevens van personen (naam, (adres), bankrekeningnummer) worden verwerkt door
middel van Internetbankieren, eveneens op de computer van de penningmeester. Voor de
beveiliging geldt hetzelfde als voor het programma hiervoor.

Van donateurs zonder machtiging hebben wij geen bankgegevens apart opgeslagen. Wel komen deze
gegevens voor in de bankafschriften (personalia en banknummer). Digitaal zijn deze in te zien via
Internetbankieren (Rabobank en Regiobank) en fysiek zijn ze gearchiveerd in een fysiek dossier op
het werkadres van de penningmeester.
De mailadressen staan in het mailprogramma waarmee de penningmeester werkt en in LaPosta, een
webapplicatie voor het verzenden van nieuwsbrieven. Het gebruik van de webapplicatie is beveiligd
met een loginnaam en wachtwoord, uitsluitend bekend bij de coördinator. Met LaPosta is een
verwerkersovereenkomst ondertekend.
Facturen / bestellingen / offertes / bankafschriften
De penningmeester bewaart deze in een fysiek dossier. Dit dossier staat op het werkadres van de
penningmeester in een af te sluiten dossierkast.
Als de facturen / bestellingen / offertes / bankafschriften digitaal ontvangen worden, wordt er een
exemplaar geprint en gearchiveerd in een fysiek dossier. Daarna wordt de digitale versie vernietigd.
Offertes worden digitaal bewaard door de penningmeester, secretaris of coördinator in het geval er
uitvoering gegeven wordt aan hetgeen in de offerte staat, bijvoorbeeld drukwerk, bestelling
producten, e.d. De offerte wordt na de bestelling digitaal bewaard; de fysieke offerte wordt
vernietigd nadat het betreffende product en de factuur hiervoor is ontvangen. De digitale versie
wordt bewaard in de administratie/bestanden van het project.
Bestellingen via de webwinkel
Via de webwinkel op de website www.bildtsaigene.nl kunnen producten besteld worden. Deze
bestellingen worden door het besturingssysteem van de website automatisch doorgestuurd naar de
penningmeester die de betalingen controleert. De penningmeester stuurt een bestelling door naar
de secretaris die de bestellingen opstuurt.
De secretaris vernietigd 5 dagen na verzending de mail met de webbestelling.
De penningmeester vernietigd de mail met de webbestelling na het doorzenden aan de secretaris.
De bestellingen worden elke maand handmatig door de penningmeester uit de website verwijderd.
De betalingen voor de webwinkel verlopen via Mollie Payments: nog aanvullen wat hiermee te doen.
Hetty i.o.m. Gerrit
Nieuwsbrief
Op het webshopbestelformulier staat de vraag of de mensen de nieuwsbrief willen ontvangen. Is het
vakje aangevinkt dan stuurt de penningmeester alleen het mailadres door aan de coördinator die de
nieuwsbrieven verstuurt. De coördinator neemt het mailadres op in het relatiebestand in LaPosta.
De coördinator vernietigd daarna de mail met het mailadres.

Verwerkersovereenkomsten
LaPosta
voor de verzending van nieuwsbrieven: verwerkersovereenkomst ondertekend.
Er zijn geen gegevens gekoppeld met een contentmanagementsysteem met de website.
Het gebruik van de webapplicatie is beveiligd met een loginnaam en wachtwoord, uitsluitend bekend
bij de coördinator.
In de via LaPosta ontvangen nieuwsbrief kunnen geadresseerden hun mailadres aanpassen of zich
uitschrijven voor de nieuwsbrief.
Afûk: www.digibildts.nl
Verwerkersovereenkomst is afgesloten.
Cookies
Websites maken gebruik van zgn. ‘cookies’. Dit zijn kleine digitale bestanden die bij een bezoek aan
een website worden achtergelaten door de bezoekers. Dit gaat volautomatisch. Voor een aantal
soorten cookies moeten bezoekers expliciet toestemming geven en moet dus een cookiemelding
getoond worden.
Er zijn verschillende soorten cookies: Reclame, Analyse, Social Media, Klantinteractie, Content Management Systeem, technisch en functionele cookies.
De website van Bildts Aigene maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies. Deze zijn
toegestaan om zonder toestemming te gebruiken. We behoeven geen cookiemelding op de website
op te nemen.
De test van cookies levert het volgende beeld op:

De webwinkel werkt via de website van Bildts Aigene. Ook deze webwinkel is getest op cookies en
geeft het volgende beeld:

Stichting Bildts Aigene heeft een cookieverklaring opgesteld en op de website geplaatst.

Privacy van getoonde mensen op foto’s en video’s / Auteursrechten
De afdeling Historie van de SBA heeft ongeveer 12.000 foto’s op de website staan.
Deze foto’s zijn veelal geschonken door de makers ervan. In dat geval is ook het auteursrecht (voor
publicatie) overgedragen. Wij zijn uiterst zorgvuldig in het vermelden van auteursrechten als dat
elders ligt. Ondanks dat zou het kunnen voorkomen dat we een foto hebben geplaatst waarvan
iemand of een organisatie claimt het auteursrecht te hebben. In dat geval verzoeken we u contact op
te nemen via info@bildtsaigene.nl.
Als wij namen bij foto’s vermelden is dat in veel gevallen met toestemming van de voormalige
eigenaar van de foto. Het eigendomsrecht van de foto wordt -op het moment dat de foto aan
Stichting Bildts Aigene is geschonken- hiermee eveneens overgedragen aan de stichting.
Wanneer afgebeelde personen hierover vragen hebben, dan kan contact worden opgenomen via
info@bildtsaigene.nl.
Wij zijn ons bewust dat wij zonder toestemming van betrokken mensen (in leven) niet tot publicatie
mogen overgaan. Op de website is hierover een disclaimer geplaatst.
Vanaf 2018 vragen wij bij het schenken van een foto officieel publicatietoestemming van de schenker
door middel van een schriftelijke vastlegging van de schenking.

Bij het maken van groepsfoto’s voor publicatiedoeleinden wordt dit voorafgaand aan de bijeenkomst
duidelijk verteld. Wil iemand niet op een te publiceren foto /film dan worden daar aparte afspraken
mee gemaakt, bijvoorbeeld iemand gaat zo zitten dat hij/zij niet op de foto/film komt of de
gefotografeerde /gefilmde persoon wordt onherkenbaar gemaakt alvorens de beelden gepubliceerd
worden.
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