
 

  

 

 

2.1 INLEIDING 

In dit dossier is vastgelegd hoe de Stichting Amigos do Brasil, gevestigd Hekerbeekweg 14, 

6301 EN Valkenburg aan de Geul, omgaat met de aan haar toevertrouwde 

persoonsgegevens, met welke instanties de gegevens eventueel worden gedeeld en 

waarom, en hoe hiervoor de toestemming van de betrokkenen is geregeld.  Ook is de 

privacyverklaring van de stichting in dit dossier opgenomen, en staat beschreven hoe de 

privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van allen die met de stichting van doen 

hebben.   

  

2.2 REGISTER VERWERKINGEN 

A. Donateursadministratie, Persoonsgegevens 

 

De Stichting Amigos do Brasil ( hierna te noemen Amigos do Brasil) hanteert de volgende 

systemen voor de vastlegging van persoonsgegevens: 

1. Een alfabetisch adressenbestand in Excel van alle donateurs en belangstellenden die 

per post worden geïnformeerd, 

2. Een alfabetisch adressenbestand in Excel van alle donateurs en belangstellenden die 

via hun e-mail adres worden geïnformeerd. 

3. Een separaat overzicht in Excel van donateurs die in het kader van fiscaal aftrekbare 

donaties aan ANBI gerelateerde stichtingen een zogenaamde “Overeenkomst 

periodieke gift in geld” met Amigos do Brasil zijn overeengekomen. De adressen zijn 

eveneens opgenomen in 1. of 2. 

 

Amigos do Brasil  heeft geen leden, alleen donateurs en belangstellenden en hanteert geen 

lidmaatschapsgeld. De donateurs en belangstellenden doen een gift wanneer het hen 

uitkomt en niet op met de Stichting vast afgesproken tijden en niet met toegezegde 

bedragen. Uitzondering hierop vormen enkele donateurs die in verband met aftrekbaarheid 

van de belastingen elk jaar in dezelfde periode hetzelfde bedrag overmaken (3.)  

Amigos do Brasil beschikt niet over geboortedata of telefoonnummers. Uitzondering hierop 

vormen de donateurs genoemd onder 3. Amigos do Brasil is wettelijk verplicht een kopie te 

behouden van de overeenkomst tussen deze donateurs en Amigos do Brasil. Hierin staan 

vermeld de n.a.w. gegevens alsmede geboortedatum en bedrag. 

Informatie betreffende Amigos do Brasil wordt per post (1.) of per e-mail (2.) toegestuurd. 
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B. Donateursadministratie, Locatie 

De donateursadministratie wordt lokaal beheerd op een Personal Computer bij de secretaris 

van Amigos do Brasil, i.e mevrouw M.H.I. van Gangelen-Janssen, De Sauveurstraat 14, 

6235 BB Ulestraten (hierna te noemen de secretaris).  

De secretaris maakt iedere maand een back-up van de systemen. Deze staat op een losse 

schijf die wordt bewaard in een afsluitbare lade. 

 

C. Donateursadministratie, Beheer 

Nieuwe donateurs of belangstellenden melden zich aan bij de verschillende bestuursleden, 

die vervolgens de benodigde gegevens doorgeven aan de secretaris ter verwerking in het 

systeem. Hetzelfde geldt voor afmeldingen. 

Aan- of afmelden via de website is niet mogelijk. 

 

D. Donateursadministratie, Verwerkingen 

Amigos do Brasil werkt niet met incassomachtigingen en/of acceptgiro’s (zie ook onder A.). 

Het verwerken en afdrukken van adresetiketten ten behoeve van de verzending van 

informatie (meestal in de vorm van Nieuwsbrieven) gebeurt door de secretaris persoonlijk en 

wordt niet uitgegeven aan derden.  

 

2.3 PRIVACY VERKLARING 

Amigos do Brasil legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mail adres en overige 

gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de aanmelding als belangstellende of 

donateur of de verwerking van een eenmalige gift. Alle aan ons toevertrouwde informatie 

wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Uw adres of e-mail adres wordt uitsluitend gebruikt 

om informatie te sturen die onze stichting betreft, zoals nieuwsbrieven waarmee Amigos do 

Brasil verantwoording aflegt over de gang van zaken rond de projecten. 

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

worden niet aan derden beschikbaar gesteld. 

U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur/belangstellende. Stuur daartoe een brief aan 

Hekerbeekweg 14, 6301 EN Valkenburg, een e-mailtje aan amigosdobrasil@home.nl of bel 

naar telefoonnummer 06 30 35 38 94.  

Amigos do Brasil zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) 

van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden. 

 

2.4 BESTUURSBESLUITEN RONDOM DE AVG 

Het bestuur van Amigos do Brasil onderschrijft het vorenstaande volledig.  

De Privacyverklaring is te lezen op de website www.amigosdobrasilvalkenburg.nl onder 

Privacy Protocol AVG. 

 

mailto:amigosdobrasil@home.nl
http://www.amigosdobrasilvalkenburg.nl/


 

2.5 BELEID RONDOM CONTINUITEIT 

De donateursadministratie wordt lokaal beheerd op een Personal Computer bij de secretaris 

van Amigos do Brasil, i.e mevrouw M.H.I. van Gangelen-Janssen, De Sauveurstraat 14, 

6235 BB Ulestraten (hierna te noemen de secretaris).  

De secretaris maakt iedere maand een back-up van de systemen. Deze staat op een losse 

schijf die wordt bewaard in een afsluitbare lade. (zie ook 2.2 B) 

 

2.6 TOEZICHTHOUDER 

De privacy taak is in unanimiteit door het bestuur van Amigos do Brasil neergelegd bij de 

secretaris van de stichting (zie ook 2.2 B en 2.5). 

 

Aldus opgemaakt te Valkenburg aan de Geul, 25 mei 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


