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Betreft : Bescherming persoonsgegevens BSZ 

Versie :  1.2 d.d. 3 maart 2021 

 

Per 25 mei 2018 is de nieuwe wet rondom de bescherming van persoonlijke gegevens in werking 
getreden. De wet kent drie belangrijke thema’s:  
▪ Het bewaren van persoonsgegevens 

▪ Het beschermen van persoonsgegevens  

▪ Het melden van datalekken bij de toezichthouder.  
 
Als Bomenstichting Zutphen e.o. (BSZ) moeten we voor onze donateurs en de wetgever 
inzichtelijk maken welke gegevens wij opslaan en waar we deze voor gebruiken. Bovendien 
moeten we kunnen aantonen dat wij op een veilige en verantwoorde manier met de 
persoonlijke gegevens omgaan. Dit document beschrijft welke gegevens wij opslaan, gebruiken 
en hoe wij daarmee omgaan.  
 
 
De donateursadministratie: 
Eén van de bestuursleden houdt de donateursadministratie bij. Door middel van de 
geregistreerde gegevens kan BSZ  

▪ de donaties registreren, 
▪ het kwartaalschrift ‘De Bladwijzer’ verspreiden, 
▪ de digitale nieuwsbrief ‘Boomkrantje’ versturen, 
▪ de leden op de hoogte houden van activiteiten. 

De BSZ verkoopt of verstrekt persoonsgegevens van donateurs nooit aan derden. 
 
Naast het bestuurslid dat de donateursgegevens beheert, kunnen ook de andere bestuursleden 
de donateursgegevens raadplegen. 
 
De gegevens die per donateur worden vastgelegd zijn vermeld in de bijlage. De gegevens 
worden bijgehouden in een MS-Access database. Deze database is opgeslagen in de cloud. Zowel 
de cloud-opslaglocatie als de hiervoor gebruikte computers zijn met wachtwoorden beveiligd. 
De donateursgegevens worden aangepast zodra er mutaties (zoals toevoegingen nieuwe 
donateurs, opzeggingen of wijziging gegevens bestaande donateurs) worden doorgegeven aan 
het secretariaat. Jaarlijks worden alle persoonsgegevens verwijderd van donateurs, die drie jaar 
lang geen donatie hebben overgemaakt. Zij worden dan in beginsel niet langer als donateur 
aangemerkt. Dit wordt vooraf nog wel met de ex-donateur afgestemd. 
Er wordt regelmatig een back-up gemaakt van de gegevens op een extern medium.  
 
 
De e-mailaccounts:  
De secretaris en penningmeester hebben een mailaccount op naam van BSZ. Persoonsgegevens 
die via deze account beschikbaar zijn of komen, staan op computers die via wachtwoorden zijn 
beveiligd.  
De computers van bestuursleden die worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief, 
voor andere noodzakelijke mail en voor het corresponderen over de donaties, zijn beveiligd met 
wachtwoorden. 
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Financiële administratie:  
De bankzaken lopen via een rekening bij ING. De penningmeester is degene die alle betalingen 
regelt en de donaties int.  
De website-contactgegevens en foto’s: 
Op de website zijn contactgegevens te vinden van de secretaris en penningmeester.  
De personen die hier worden genoemd hebben daar vanuit hun rol/functie impliciet 
toestemming voor gegeven.  
 
Op de website komen ook foto’s voor. We zijn terughoudend met het plaatsen van foto’s met 
personen. Wij werken met een geen-bezwaarsysteem ten aanzien van het plaatsen van foto’s 
van BSZ-activiteiten op de website of het opnemen van foto’s bij artikelen in ‘De Bladwijzer’.  
Personen kunnen te allen tijde aangeven dat zij bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s 
waarop zij voorkomen. 
 
Melden van datalekken: 
Als de computer van één van de bestuursleden wordt gehackt zal dit als datalek gemeld worden 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zullen de donateurs hierover geïnformeerd worden.  
 
Uw eigen gegevens: 
Opvragen/wijzigen van persoonsgegevens  
Een donateur kan het secretariaat mailen (info@bomenstichtingzutphen.nl) om zijn/haar eigen 
gegevens op te vragen, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Als een lid zijn/haar gegevens 
laat verwijderen eindigt het donateurschap per direct. 
 
Zutphen, 3 maart 2021 
  

mailto:info@bomenstichtingzutphen.nl
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BIJLAGE: Geregistreerde persoonsgegevens: 
 
 

• Aanhef 

• Voornaam 

• Volledige achternaam 

• Initialen 

• Telefoonnummer 

• Mobiel telefoonnummer 

• Email adres 

• Tweede emailadres 

• Woonadres 

• Postcode 

• Woonplaats 

• Betalingsgegevens 

• Donateur sinds 

• Korte aantekening 


