
Privacy protocol Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug v1.0 20 november 2018 

______________________________________________________________________________________ 

 

 1 

Privacy protocol 
 

Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug verwerkt gegevens van personen en van 

organisaties. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in begunstigers en ontvangers. In dit 

protocol is vastgelegd welke gegevens, waarom worden vastgelegd en hoe daar mee om 

wordt gegaan. 

 

Begunstigers 
 

Begunstigers zijn personen die lid, donateur of giftgever van de Vereniging zijn. Ook 

organisaties kunnen een bijdrage aan de Vereniging leveren. 

 

De begunstigers worden opgenomen in een lijst. De lijst heeft de vorm van een Excel 

bestand. Per persoon of organisatie wordt vastgelegd: 

• Naam 

• Adres 

• Woonplaats 

• E-mailadres 

• Telefoonnummer 

• Ingangsdatum. 

 

De lijst wordt verspreid onder de bestuursleden via e-mail. 

 

Het doel van de lijst is: 

• Accepteren nieuwe begunstigers. 

• Verspreiden van informatie over De Brug aan de begunstigers. Bijv. de oproep 

voor de algemene ledenvergadering. 

• Vaststellen of de (periodieke) bijdrage wordt voldaan. Blijft die achterwege dan 

wordt de begunstiger daarop geattendeerd. 

 

Begunstigers die hebben opgezegd of niet meer aan hun toezegging voldoen (na hiertoe 

te zijn opgeroepen), worden na enige tijd uit de lijst verwijderd. 

 

De lijst wordt niet gedeeld met andere begunstigers, wordt niet gedeeld met derden en 

wordt niet gepubliceerd op Internet, o.i.d. 

 

Bij het verspreiden van informatie aan de begunstigers via e-mail worden de adressen 

onder bcc (blind carbon copy) vermeld. 

 

De penningmeester is op de hoogte van rekeningnummers en periodieke bijdragen van de 

begunstigers. Ook de accountant heeft inzicht in de administratie. Het is mogelijk dat 

leden van de kascommissie tijdens de controle namen en bijdragen van begunstigers 

kunnen zien. 
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De website van De Brug bevat geen cookies en wordt niet gebruikt voor het verzamelen 

van informatie over de bezoekers. Het is mogelijk dat namen van begunstigers op Internet 

verschijnen. Bijv. omdat die begunstiger een bestuurslid is. Bijv. omdat die begunstiger 

lid van een kascommissie is. Bijv. omdat die begunstiger de correspondentie met een 

ontvanger heeft gevoerd. 

 

Wanneer er een wettelijke verplichting is, zal De Brug informatie over begunstigers 

verstrekken. 

 

Ontvangers 
 

De ontvangers van De Brug zijn altijd organisaties, doorgaans in andere landen, maar ook 

in Nederland. 

 

Van de ontvanger moet altijd de naam, het adres, de woonplaats, het land, het e-mailadres 

(bij voorkeur) en bankgegevens bekend zijn. 

 

Het doel van het bijhouden van gegevens van de ontvanger is: 

• Beoordelen betrouwbaarheid van de aanvrager en van het project. 

• Voeren van een correspondentie over het project. 

• Overmaken van financiële bijdrage na goedkeuring van de projectaanvraag. 

 

Met derden in Nederland of elders kan informatie over de ontvanger en het door hem 

ingediende of uitgevoerde project worden uitgewisseld. 

 

In interne publicaties, maar ook op de website, worden gegevens van ontvangers 

vermeld. Daaronder vallen ook de beschrijvingen van de projecten en foto- of 

videomaterialen, ook die waarop personen zichtbaar zijn. Het exacte adres, het e-

mailadres en de bankgegevens worden niet getoond, evenmin als de precieze locatie van 

het project. 

 

Disclaimer 
 

Publicaties en website worden zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Desondanks kan de 

informatie onvolledig of onjuist zijn. De Brug sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade 

die voortkomt uit informatie in deze publicaties, uit informatie op de website of uit 

informatie die op andere wijze is verstrekt. 

 

Publicaties en website kunnen inhoudelijk op ieder moment worden gewijzigd. 

 

Andere websites, waarnaar verwezen wordt vanuit de website van De Brug, zijn geheel 

de verantwoordelijkheid van de betreffende aanbieders. 


