Beleidsdocumenten AVG voor Goretti Stichting te Eys
In dit dossier is vastgelegd hoe de Goretti Stichting omgaat met de aan haar toevertrouwde
persoonsgegevens van de donateurs, met welke projectcentra in India de gegevens worden
gedeeld en waarom, en hoe de toestemming van de betrokkenen is geregeld.
De privacyverklaring van de stichting is in dit protocol opgenomen en hierin staat
beschreven hoe de privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van allen die met de
stichting van doen hebben.
De Goretti Stichting hanteert het volgende proces (verwerkingen) voor de vastlegging van
persoonsgegevens van donateurs en sponsorprogramma’s voor kansarme kinderen in India:
a) Na persoonlijk contact over de wens tot donatie worden van de donateur de
navolgende persoonsgegevens geregistreerd: - voorletters en achternaam, adres,
postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
b) Deze persoonsgegevens worden in de administratie vastgelegd, daar deze bij donatie ter
beschikking worden gesteld aan de hulpverlenende zusterorde “Queen of Apostels” in
India, die hieraan koppelt de biodata van een sponsorkind. Het bestuur is ervan
overtuigd, dat de zusterorde “Queen of Apostels” in India een gerenommeerde instantie
is, die zorgvuldig omgaat met de aan hen aangeleverde bestanden.
c) Het toegezegde basis donatiebedrag ad. € 150 op jaarbasis, per aangemeld sponsorkind
in India, kan in een of meerdere termijnen per jaar worden voldaan.
d) De periodieke betaling vindt plaats na aanschrijving en via overschrijving op de
bankrekening van de Goretti Stichting. Hier worden de volgende Persoonsgegevens
gebruikt: - voorletters, achternaam, adres en woonplaats.
e) In het jaarlijks Excel bestand worden naast de persoonsgegevens van de donateur ook
geregistreerd: - de ontvangstdatum van de betaling, - het bedrag dat wordt gedoneerd, de roep- plus achternaam van het sponsorkind, - zijn/haar geboortedatum,- het centrum
in India dat dit sponsorkind begeleid.
f) De ontvangen donaties worden jaarlijks, na ontvangst, gefaseerd betaald aan een van de
3 centra in India, waar de sponsorkinderen worden begeleid. Tegelijk met de betaling
wordt aan dat centra schriftelijke opgave verstrekt van de namen van de sponsors en
het gespecificeerde gedoneerde bedrag, met het verzoek na ontvangst van de betaling
hiervan aan de Stichting een ontvangst verklaring te verstrekken.
Het Excel bestand donateurs administratie wordt beheerd in een eigen bestand-deel
systeem, door 2 bestuurders: secretaris Mirna van Kempen-Senden en penningmeester Jo
Urlings. De hosting vindt plaats in Nederland, waarbij gebruik gemaakt kan worden van
partijen buiten de EER. In zo’n geval (bijv. gebruik van Office) zijn adequate maatregelen
getroffen o.a. cf de Microsoft-richtlijnen.
Alle correspondentie met de donateurs over de stichtingsactiviteiten worden per gewone
brief of per e-mailbericht verstuurd.
Nieuwe donateurs melden zich vrijwillig aan bij een van de bestuurders en het secretariaat
verwerkt dan die de aanmelding in het Excel bestand en doet tevens een verzoek aan een
van de 3 centra in India voor toewijzing van een sponsorkind (genoemd: biodata). Door het

vrijwillig aanmelden geeft men toestemming tot verwerking van de benodigde
persoonsgegevens.
Afmeldingen komen eveneens binnen bij het secretariaat, dat deze ook verwerkt.
Afmeldingen worden nog 7 jaar in het systeem bewaard, daarna wordt de betrokkene uit
het systeem verwijderd. Deze donateurs gegevens zijn nodig voor de administratieve en
fiscale verantwoording van de betalingsgegevens. Nadat de wettelijke verplichting vervalt
voor een donateur, worden deze gegevens verwijderd.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan
info@gorettistichting.nl.Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan
ons secretariaat.
De Goretti Stichting zorgt voor een goede en passende beveiliging van de aan haar
toevertrouwde persoonsbestanden door de inzet van gekwalificeerde verwerkers (bijv
mijndomein.nl, Microsoft etc.).
Bestuurder van de stichting maakt periodiek een back-up van de systemen. Deze back-up
wordt maximaal 7 jaar bewaard.
Betrokkenen hebben het wettelijk recht op:
Inzage, rectificatie, wijziging, vergetelheid en overdraagbaarheid. Indien een betrokkene hier
gebruik van wilt maken, dan kan dit door een mail te sturen naar: info@gorettistichting.nl.
Voor de behandeling zullen wij maximaal de wettelijk vastgestelde termijnen hanteren. Ook
is er een procedure voorhanden. Via de mailbox info@gorettistichting.nl kan betrokkene zijn
recht uitoefenen. De stichting zal binnen de wettelijke kaders de informatie verstrekken.
Ingeval van een datalek waarbij persoonsgegevens betrokken zijn, zullen wij dit binnen 72
uur na vaststelling hiervan melden. Dit uiteraard als belangen van betrokkenen mogelijk
geschaad zijn. Indien nodig zal ook de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd worden.
Indien u het vermoeden heeft dat er zich een datalek heeft voorgedaan, dan kunt u dit
melden aan info@gorettistichting.nl.
In kaart brengen websitebezoek
De stichting gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy omdat ze uw gegevens alleen geanonimiseerd verwerken. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen. Voor analytische doeleinden kan Google Analytics o.i.d. gebruikt
worden.

