
Dossier betreffende de waarborg van privacy binnen Arise and Shine Netherlands 

 

Dit dossier bevat de privacy-verklaring van de Stichting Arise and Shine Netherlands (AASN) en 

een meer gedetailleerde beschrijving welke procedures in verband met de privacy worden gevolgd. 

 

Privacy-verklaring van de Stichting Arise and Shine Netherlands (AASN) 

contactadres: Barrierweg 42, 5298AD Liempde 

e-mail adres: info@ariseandshinenetherlands.com 

website: www.ariseandshinenetherlands.com 

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We maken helder 

welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen 

ook uit hoe personen de bij AASN geregistreerde gegevens over henzelf kunnen inzien, wijzigen of 

verwijderen.  

 

De Stichting Arise and Shine Netherlands (AASN) legt donateursgegevens vast die noodzakelijk 

zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een eenmalige gift (naam, e-

mail adres, gegevens van overmakingen aan AASN) . Deze gegevens blijven binnen AASN en 

worden niet verstrekt aan derden. AASN zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel 

technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden. Deze worden opgeslagen 

op computers van bestuursleden;. De betreffende computers zijn beveiligd met een wachtwoord. 

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Uw 

emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting 

betreffen en om contact te houden over uw donaties.  

U hebt te allen tijde recht op inzage, verwijdering, of wijziging van uw gegevens zoals die zijn 

opgeslagen. En u kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Het e-mail adres dat u daarvoor en 

voor andere berichten aan AASN kunt gebruiken is info@ariseandshinenetherlands.com.  

Om de kosten van AASN zo laag mogelijk te houden is de website van AASN niet beveiligd met 

SSL. Dit heeft tot gevolg, dat er geen waarborg kan worden gegeven dat u veilig via een formulier 

op de website berichten aan AASN kunt intypen. Daarom hebben we de mogelijkheid om berichten 

achter te laten op de site geschrapt en verzoeken we u in plaats daarvan het e-mail adres 

info@ariseandshinenetherlands.com te gebruiken voor het contact met AASN.. 

 

Beschrijving van de procedures omtrent persoonsgegevens 

 

AASN heeft een internet-betaalrekening bij de RABO bank. De gegevens van betalingen via deze 

rekening worden door de voorzitter en/of de penningmeester op hun computer binnengehaald en 

daar verwerkt in bestanden. Hierbij wordt van iedere donateur de naam, het e-mail adres en het 

nummer van zijn of haar bankrekening geregistreerd. De e-mail adressen worden gebruikt voor het 

contact met de donateurs.  

 

Nieuwe donateurs kunnen zich aanmelden via de website, via e-mail, of via persoonlijke contacten 

met bestuur of klankbordgroep. Hierbij wordt hun e-mail adres gevraagd. Er zijn ook nieuwe 

donateurs die geld gaan overmaken zonder zich expliciet aan te melden. Meestal zijn dit kennissen 

van het bestuur of de klankbordgroep en wordt hun via deze weg gevraagd of we hun e-mail mogen 

gebruiken voor contact over de donatie en voor de nieuwsbrieven. Als donateurs aangeven hun 

donaties stop te zetten, worden hun namen na maximaal twee jaar verwijderd uit de bestanden van 

AASN. Afmeldingen komen binnen bij een van de bestuursleden, die deze doorgeeft aan de 

secretaris. De secretaris houdt een bestand bij van ex-donateurs en de datum waarop hun gegevens 

moeten worden verwijderd. Donateurs kunnen ook ophouden met doneren zonder zich af te melden. 

In dit geval wordt via e-mail nagegaan of het in feite om een afmelding gaat of dat de donaties per 

ongeluk zijn onderbroken. 
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De nieuwsbrieven van AASN worden per e-mail aan de donateurs gestuurd die dat wensen en aan 

eventuele andere mensen die hebben aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Daarbij wordt 

een lijst van e-mail adressen gebruikt die zich bevindt op de computer van de voorzitter en van de 

secretaris. Als mensen van wie de naam op deze lijst staat aangeven geen nieuwsbrief te willen 

ontvangen, worden hun namen van de lijst gehaald. In iedere e-mail die een Nieuwsbrief bevat zal 

worden aangegeven, dat iemand die geen Nieuwsbrief meer wil ontvangen, dit kenbaar kan maken 

via info@ariseandshinenetherlands.com. 

 

Van alle bestanden met persoonsgegevens worden als back-up kopieën op verschillende computers 

bewaard. Het gaat hier uitsluitend om de persoonlijke computers van de drie bestuursleden. Bij 

bestuurswisselingen zullen geen persoonsgegevens op de computer van ex-bestuursleden 

achterblijven.  

 

De privacy-verklaring is opgenomen op de website van AASN en wordt toegevoegd aan de e-mail 

met de eerstvolgende Nieuwsbrief.  

 


