REGISTER VAN VERWERKINGSACTIVITEITEN
STICHTING NACHAMOE

Deventer, mei 2018
Doel van de stichting
Stichting Nachamoe is een kleinschalige stichting.
Christenen op te wekken tot solidariteit met- en inzet voor Israël.
De stichting tracht haar doel onder andere te bereiken door
1.
Het geven van informatie.
2.
Het verlenen van hulp aan mensen in nood.
3.
Alle andere wettige middelen.
Register van verwerkingsactiviteiten Nieuwe Europese privacywetgeving per 25 mei
In de hele Europese Unie gaat op 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) in. Deze verordening heeft betrekking op de bescherming van persoonsgegevens en komt in de
plaats van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Elke organisatie zal aan de nieuwe
wet moeten voldoen. Ook Stichting Nachamoe. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet er in
Nederland op toe dat ook wij ons aan de regels houden.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt
Wij verwerken persoonsgegevens die de personen zelf aan ons hebben verstrekt, zoals:
naam, adres, telefoon, e-mailadres.
En financiële gegevens zoals bankrekeningnummer ten behoeve van de betalingen voor financiële
ondersteuning aan onze Israëlische families.
Bewustere omgang met persoonsgegevens wordt belangrijker
Stichting Nachamoe verwerkt persoonsgegevens. Dat vraagt om duidelijkheid naar de betrokkenen
over waarom en hoe wij hun persoonsgegevens verwerken. Als stichting zullen we dus moeten
aangeven met welk doel de gegevens nodig zijn.
Doel verwerking persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a.
Voor de totstandkoming en uitvoering van de financiële ondersteuning aan onze
Israëlische families.
b.
Om een nieuwsbrief toe te sturen.
c.
Hetzelfde privacybeleid hanteren wij voor onze Israëlische families.
d.
Wij bewaren alle persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde
doeleinden.
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Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens
Wij verwerken alle persoonsgegevens in een Word- en Excel-bestand.
De penningmeester en de secretaris houden deze bestanden uptodate.
Worden deze persoonsgevens verstrekt aan derden?
Ten eerste worden de persoonsgegevens van diegenen die zich hebben opgegeven voor het financieel
ondersteunen van onze Israëlische families, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, verstrekt
aan die Israëlische familie die gekoppeld is aan betreffende persoon / cq familie die hen ondersteunt,
zodat er de mogelijkheid bestaat contact met elkaar te onderhouden.
Ten tweede wordt dit bestand met persoonsgegevens verstrekt aan onze twee coördinatoren in Israël,
die zorgdragen voor de afwikkeling van de financiële ondersteuning.
Er worden nooit persoonlijke financiële gegevens verstrekt aan derden.
Mensen van wie wij gegevens verwerken, krijgen nieuwe privacy-rechten
De mensen van wie Stichting Nachamoe gegevens verwerkt krijgen naast bestaande ook nieuwe
rechten. Denk hierbij aan de mogelijkheid om de eigen gegevens te laten verwijderen, naast de
bestaande mogelijkheid om eigen gegevens in te zien en / of te laten corrigeren.
Vragen? Stel ze!
Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw
persoonsgegevens omgaan. Met dit privacybeleid (die wij sinds de oprichting van onze stichting
hebben gehanteerd) proberen wij u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog
vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op
via e-mail: info@nachamoe.nl of via de telefoon: 0570 650967.
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