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1. Register Verwerkingen
In dit dossier is vastgelegd hoe we als Thuisfrontcommissie omgaan 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 Thuisfrontcommissie in dit dossier opgenomen en staat
beschreven hoe de privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van allen die met de
Thuisfrontcommissie van doen hebben.
De Thuisfrontcommissie hanteert de volgende systemen voor de vastlegging van persoonsgegevens:
a. Spreadsheet donateursadministratie met daarin de volgende (persoons) gegevens:
▪ Voorletter(s)
▪ Tussenvoegsel
▪ Naam
▪ Adres
▪ Postcode
▪ Woonplaats
▪ Nieuwsbrief: J/N en hoe te ontvangen: per mail of per post
▪ Emailadres. Het emailadres is optioneel en wordt alleen gevraagd en gebruikt
voor het per email versturen van nieuwsbrieven en acties alsmede voor de
correspondentie met de donateur.
▪ Betaalperiode: eenmalig / per maand / per kwartaal / per jaar
▪ Toegezegd bedrag donateur
▪ Betaalwijze: per incassomachtiging of maakt zelf over.
▪ Banknummer (IBAN)
▪ Bedanken J/N. Standaard staat deze op J. Wij bedanken per brief en zo nodig per
mail indien het emailadres beschikbaar is.
▪ Afmeldingsdatum
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b. Spreadsheet donateursadministratie, locatie
De spreadsheet donateursadministratie wordt lokaal beheerd op een PC bij de penningmeester. De penningmeester maakt iedere maand een back-up van de systemen. De backup staat op een losse USB stick die hij bewaart op een afgesloten plaats.
c. Spreadsheet donateursadministratie, beheer
Nieuwe donateurs melden zich aan bij één van leden van de Thuisfront-commissie, per email
of via het aanmeldformulier op de website. De nieuwe aanmeldingen worden door de
penningmeester verwerkt in de donateursadministratie. Voor afmeldingen geldt dezelfde
werkwijze.
Afmeldingen worden nog 2 jaar in het systeem bewaard. Daarna wordt de betrokkene uit
het systeem verwijderd.
d. Spreadsheet donateursadministratie, verwerkingen
Incassomachtigingen en ontvangen bedragen/giften worden vastgelegd in onze
donateursadministratie.
- Incassomachtigingen. Donateurs die een incassomachtiging hebben afgegeven worden per
opgegeven betaalperiode automatisch geïncasseerd. Daartoe worden hun naam, voorletters
en banknummer ingebracht in het systeem van de bank. Voordat er geïncasseerd wordt,
bekijken wij of er geen afmeldingen zijn geweest. Indien de donateur zich heeft afgemeld,
wordt dit per direct verwerkt in het incassoprogramma.
Voor het aanleveren van de incasso’s naar de bank wordt gebruik gemaakt van IBANC
Software. Met IBANC software worden incasso's op een moderne manier aangemaakt en
uitgevoerd, inclusief het beheer van de bankgegevens, adressen en incassomandaten van
de donateurs. IBANC controleert op invoerfouten en geeft overzichtelijk de informatie per
donateur weer. Regelmatig zijn er IBANC beveiligingsupdates. Als de computer eventueel
gestolen wordt of vastloopt dan zijn de gegevens veilig door gebruik van de IBANC back-up
service (beveiligd met wachtwoord).
- Ontvangen bedragen/giften. Deze worden op naam van donateur en op maand vastgelegd
in de donateursadministratie.

e. Weblog abonnees
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Weblog abonnees kunnen zich via de website aanmelden met hun emailadres voor het
ontvangen van een melding per email wanneer een nieuw artikel in de weblog wordt
geplaatst. Uitsluitend hun emailadres wordt vastgelegd op de server van de website en voor
dit doeleinde gebruikt. Via de website kan men zich ook weer afmelden.
f. Emergencydocument
In het emergencydocument zijn alleen de NAW gegevens en telefoonnummers opgenomen
van de personen die gebeld (kunnen) worden bij noodsituaties van Miep van Leeuwen. Aan
al deze personen is persoonlijk gevraagd of zij in dit document opgenomen willen worden en
een afschrift van dit document is ook aan allen verstrekt.

2. Privacyverklaring
De Thuisfrontcommissie Miep van Leeuwen legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het
donateurschap of de verwerking van giften. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan de
bank voor de verwerking van incassomachtigingen en alleen die gegevens die voor de
betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door
ons en door onze bank vertrouwelijk behandeld.
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze Thuisfrontcommissie betreffen zoals nieuwsbrieven, acties of om eventueel contact met u op te
nemen.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur en/of ontvanger van de nieuwsbrief en/of
weblog abonnee. Stuur daarvoor een mail aan tfc@miepvanleeuwen.nl. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven op dit emailadres. Een weblog abonnee
kan zich ook via de website afmelden.
De Thuisfrontcommissie Miep van Leeuwen zorgt voor een goede en passende beveiliging
(zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens/bestanden.
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3. Bestuursbesluiten rondom de AVG
Op dit moment worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden dan uitsluitend aan de
bank t.b.v. de incasso’s. Het bestuur van de Thuisfrontcommissie heeft besloten dat het
aangaan van een verwerkers-overeenkomst bij de kleine aantallen incasso’s die wij
maandelijks doen, een te zwaar middel is. Het bestuur is ervan overtuigd dat de bank SKG
(Stichting Kerkelijk Geldbeheer) een gerenommeerde partij is die zorgvuldig omgaat met de
aan hen geleverde bestanden en derhalve is geen formele verwerkersovereenkomst met
hen overeengekomen.
4. Beleid rondom continuïteit
De spreadsheet donateursadministratie wordt lokaal beheerd op een PC bij de penningmeester. De penningmeester maakt iedere maand een back-up van de systemen. De backup staat op een losse USB stick die hij bewaart op een afgesloten plaats.
Van de IBANC software wordt op vaste tijden een back-up gemaakt. Deze back-up is middels
een wachtwoord beveiligd.
5. Toezichthouder
De AVG beschrijft het aanstellen van een onafhankelijke toezichthouder (FG = Functionaris
Gegevensbescherming). Voor kleine organisaties is zo’n functionaris niet verplicht, vooral als
er geen bijzondere persoonsgegevens zijn opgeslagen of grootschalig gegevens verwerkt
worden. Bij de Thuisfrontcommissie is de penningmeester belast met het privacybeheer.
6. Website
Cookies
Wij maken op onze website geen gebruik van zogeheten “cookies”.
Privacy Verklaring
De privacy verklaring zoals genoemd onder punt 2 kan men op onze website
(www.miepvanleeuwen.nl) terugvinden.
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NB Bij het aanmeldformulier nieuwsbrief en donateur wordt men gewezen op de
privacyverklaring en er expliciet mee akkoord te gaan (vinkje zetten dat men akkoord gaat
en link naar de verklaring).
SSL-certificaat
Onze website is voorzien van een SSL-certificaat. Gegevens worden versleuteld verzonden.
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