DOSSIER PRIVACY VAN STICHTING PROJECTEN ZUID-AFRIKA
In het Dossier Privacy van Stichting Projecten Zuid-Afrika (hierna te noemen SPZA) is vastgelegd hoe
SPZA omgaat met aan haar toevertrouwde persoonsgegevens, met welke instanties die gegevens
worden gedeeld en waarom, en hoe hiervoor toestemming van de betrokkenen is verkregen. Ook is
de privacyverklaring van SPZA in dit dossier opgenomen, en staat beschreven hoe de
privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van allen die met de stichting van doen hebben.
Het Dossier Privacy bestaat uit de volgende paragrafen:
- Register verwerkingen
- Privacy verklaring
- Bestuursbesluiten betreffende de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
- Beleid rondom continuïteit

Register verwerkingen
SPZA hanteert de volgende systemen voor de vastlegging van persoonsgegevens:
1. Spreadsheet donateursadministratie.
A. Persoonsgegevens bevattende
Voorletters, tussenvoegsel, achternaam
Adres, postcode, woonplaats (optioneel)
Emailadres (optioneel).
Donateurs die anoniem willen doneren kunnen doneren zonder hun naam, adres of emailadres te
verstrekken. Donateurs die hun adres of emailadres verstrekken ontvangen een bedankje voor hun
gift, per email of per brief. Indien een donateur heeft aangegeven geen prijs te stellen op een
bedankje dan wordt dat in de spreadsheet genoteerd. Naam, bankrekeningnummer, (email)adres
(optioneel), de omvang van de gift en de omschrijving (optioneel) staan in de bankafschriften die
SPZA ontvangt van Triodos Bank. Over giften die via de donatieknop op de SPZA website worden
ontvangen ontvangt SPZA een email van Targetmedia o.v.v. voorletters, tussenvoegsel en
achternaam donateur, bankrekeningnummer, (email)adres (optioneel), bedrag en omschrijving
(optioneel), tenzij de donateur heeft aangegeven anoniem te willen doneren. Hetzelfde geldt voor
giften via de donatieknop op Geef.nl en Pifworld.com.
De donatieknoppen zijn verwijderd of buiten werking gesteld.
B. Gegevens over institutionele donoren en bedrijven bevattende
Voorletters, tussenvoegsel, achternaam contactpersoon
Naam organisatie
Adres, postcode, vestigingsplaats van de organisatie
Emailadres contactpersoon en organisatie
Telefoonnummer contactpersoon en organisatie.
Institutionele donoren en bedrijven die meer dan € 200 doneerden (geld, goederen of diensten)
worden – na toestemming van de donor – met organisatienaam of bedrijfsnaam vermeld op een lijst

die op de SPZA website wordt gepubliceerd.
C. Spreadsheet sponsorouders, persoonsgegevens bevattende
Voorletters, tussenvoegsel, achternaam
Adres, postcode, woonplaats (optioneel)
Emailadres.
Naam sponsorkind, school sponsorkind c.q. sponsoring kindplaats en bedrag.
Dit document is gearchiveerd en is ivm de liquidatie van SPZA niet meer actief.
D. Spreadsheet periodieke giften via de Modelovereenkomst van de Belastingdienst
bevattende
Voorletters, tussenvoegsel, achternaam
Bedrag van de jaarlijkse gift
Looptijd van de gift
De door de donateur ingevulde Modelovereenkomst van de Belastingdienst bevat:
Voornamen, tussenvoegsel, achternaam
Bedrag van de jaarlijkse gift
Looptijd van de gift
BSN/sofinummer
Geboortedatum en – plaats
Adres, postcode, woonplaats
Telefoonnummer
Handtekening
De Modelovereenkomst bevat tevens, indien van toepassing, de volgende gegevens van de partner:
Voornamen, tussenvoegsel, achternaam
BSN/sofinummer
Geboortedatum en – plaats
Adres, postcode, woonplaats
Handtekening
Dit document is gearchiveerd en is ivm de liquidatie van SPZA niet meer actief.
SPZA maakt geen gebruik van derden voor de verwerking van donateursgegevens, zoals bijvoorbeeld
bij incassomachtigingen en acceptgiro’s of bij marketingcampagnes het geval is.
2. Adresbestand MailChimp, nieuwsbrief Ubuntu, persoonsgegevens bevattende
Voorletters, tussenvoegsel, achternaam (optioneel)
Adres, postcode, woonplaats (optioneel)
Emailadres.
Alle gegevens zijn bij MailChimp verwijderd.

Privacy Verklaring
SPZA legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap, de verwerking van een eenmalige gift of
de verzending van de nieuwsbrief Ubuntu. SPZA verstrekt uw gegevens niet aan derden. Uw
(email)adres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die SPZA betreffen en als u zich
daarvoor heeft opgegeven. Wilt u inzage in de gegevens die wij van u bewaren, of wilt u dat
gegevens over u worden gewijzigd of verwijderd, neem dan a.u.b. contact met ons op via
info@spza.org.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
Stuur daarvoor een email aan info@spza.org.
SPZA zorgt voor een goede en passende beveiliging, zowel technisch als fysiek, van de aan haar
toevertrouwde persoonsgegevens. In verband met de liquidatie van de stichting zijn alle documenten
gearchiveerd.

Bestuursbesluiten betreffende de AVG
Verwerkersovereenkomst
Het SPZA bestuur is een verwerkersovereenkomst aangegaan met Beoptimized, het bedrijf dat pro
bono onze website faciliteert. Bij de inwerkingtreding van de AVG is vanaf 25 mei 2018 de website
voorzien van een beveiligde https-verbinding. De registratie van IP-adressen is sindsdien
geanonimiseerd en in de bron van de SPZA website is _forceSSL geïmplementeerd. Aan het
contactformulier is een extra checkbox “Akkoord privacyverklaring” toegevoegd.
Ingezonden contactformulieren worden elke 3 maanden uit het CMS verwijderd. Het
contactformulier bevat geen verplichte velden.
Gebruik van foto’s
Voor het maken en gebruiken van foto’s wordt altijd expliciet toestemming gevraagd. Wij vermelden
de naam van de organisatie waar de foto is gemaakt, maar niet die van individuen.
Gebruik van cookies
Op de SPZA website staat een “cookie-notice”.
Tijdens uw bezoek aan onze website worden er twee cookies gegenereerd die na het beëindigen van
de sessie verwijderd worden. Er wordt dus niets permanent opgeslagen. Mogelijk worden er andere
cookies opgeslagen maar dat hangt af van de instellingen van uw browser. SPZA heeft daar geen
invloed op. De twee cookies zijn PHPSESSID en authmarker .
Alle cookies identificeren u slechts als een nummer, niet als een persoon. Als u het gebruik van
cookies niet prettig vindt, kunt u de cookies op uw computer blokkeren door de instellingen van uw
browser te wijzigen. Het kan echter zijn dat als uw browser geen cookies accepteert, u geen gebruik
kunt maken van alle functies van een website.

