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Privacyverklaring Stichting Burung Manyar per 25 mei 2018 
 
 
Stichting Burung Manyar is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. De stichting verleent 
hulp aan Indonesische nierpatiënten en verwerft de daartoe noodzakelijke gelden van donateurs en 
sponsors. De stichting legt verantwoording aan hen af en informeert hen over de verrichte activiteiten 
in twee nieuwsbrieven inclusief een jaarrekening per jaar. Op de publicatie daarvan op de website 
wordt in een bulletin per e-mail gewezen of de informatie wordt rechtstreeks per post toegezonden. 
Daardoor beschikt de stichting over privacygevoelige persoonsgegevens. Die worden zorgvuldig ver-
werkt, beveiligd en gebruikt volgens de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Ge-
neral Data Protection Regulation). 
 
Persoonsgegevens donateurs 
Het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen die gegevens waarvan de verwerking 
nodig is om de doeleinden van de stichting te bereiken. 
a) Voor de financieel-administratieve verwerking van giften worden bij aanmelding de naam van de 
donateur, de datum van de donatie of gift, het bedrag en een eventueel aangegeven specifiek doel 
van de gift opgeslagen. 
b) Om op de hierboven vermelde wijze op de publicatie van de nieuwsbrieven te wijzen of die toe te 
sturen worden ook mail- of postadressen opgeslagen. De op 25 mei 2018 bestaande donateurs wordt 
in de eerstvolgende publicatie erop gewezen dat op verzoek de toezending gestopt kan worden. Als 
dat het geval is zal het (mail)adres verwijderd worden. Met nieuwe donateurs na die datum wordt bij 
aanmelding over de toezending een afspraak gemaakt en vervolgens wordt het (mail)adres wel of niet 
opgeslagen. De notitie over het wel of niet toezenden wordt bij de naam van de donateur vermeld. 
c) Van hen die een periodieke schenking voor vijf jaar in een onderhandse schenkingsovereenkomst 
laten vastleggen, worden volgens wettelijk voorschrift meer persoonsgegevens gevraagd. Die extra 
gegevens maken de overeenkomst geldig, maar worden verder voor geen enkel doel gebruikt. Zie voor 
de bedoelde gegevens het formulier voor zo’n overeenkomst op onze website, dat opgesteld is volgens 
het model van de Belastingdienst. De afhandeling van een dergelijke overeenkomst vindt per post 
plaats en niet digitaal. 
Van deze donateurs wordt ook de wens over het wel of niet toesturen van de nieuwsbrieven of het 
wijzen op de publicatie daarvan genoteerd en gehonoreerd. 
d) Bij doneren via de website of via onze Facebookpagina wordt het donatieformulier van Geef/Stich-
ting GeefGratis gebruikt. Deze stichting werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming. Op het donatieformulier is een link naar hun privacyverklaring te vinden. Leest u die eventueel 
eerst door. Donaties kunnen anoniem gedaan worden waarbij er geen persoonsgegevens opgeslagen 
worden. Wilt u niet anoniem blijven, dan bepaalt u zelf welke gegevens u verstrekt. Creditcardgege-
vens of IBAN-rekeningnummers worden door Geef niet opgeslagen en niet aan ons doorgegeven. De 
persoonsgegevens die met de donatie samenhangen en ons wel bereiken vallen onder onze verant-
woordelijkheid. Op het donatieformulier kan tevens aangegeven worden of de donateur wel of geen 
informatie over de stichting per mail wenst te ontvangen. 
Inzage en wijziging 
Te allen tijde bestaat het recht om in te zien over welke eigen persoonsgegevens beschikt wordt en 
die eventueel te wijzigen. Op verzoek kunnen ook gegevens verwijderd worden. Neem daartoe contact 
op met de secretaris. Doet u dat ook als uw (mail)adres verandert, zodat uw gegevens correct en ac-
tueel blijven.  
Bewaren 
- De persoonsgegevens onder ons beheer worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doel-
einden van ons werk te bereiken. Alleen als de wet het ons verplicht, zullen gegevens langer bewaard 
blijven, maar niet meer gebruikt worden. 
Bescherming persoonsgegevens 

http://www.burungmanyar.nl/wp-content/uploads/2018/05/180513-Periodieke-Schenking-1.pdf
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- De persoonsgegevens zijn lokaal opgeslagen op een eigen pc van de stichting met een backup op een 
externe schijf. De gegevens onder c) hierboven worden ook op papier bewaard. De digitale opslag van 
gegevens evenals die op papier worden door de secretaris beheerd. 
- Niemand anders dan de bestuursleden die deze privacyverklaring kennen en onderschrijven, heeft 
toegang tot de gegevens. 
- De gegevens worden niet aan derden verstrekt op geen enkele wijze voor geen enkel doel. 
- Als de Belastingdienst informatie vraagt over de juistheid van aftrek bij aangifte inkomstenbelasting 
van een periodieke schenking, dan wordt slechts naar waarheid wel of niet bevestigend geantwoord, 
het nummer van de overeenkomst verschaft en de looptijd van de overeenkomst meegedeeld. 
- Er kunnen situaties ontstaan waarin we wettelijk verplicht kunnen worden gegevens te verstrekken. 
Te denken is aan fraudeonderzoek of opsporing van onwettige financiële transacties door de politie. 
Website 
- De website van de stichting plaatst bij bezoek geen cookies en verzamelt geen persoonsgegevens, 
zodat ook profilering niet mogelijk is en ook niet plaatsvindt. Dit is op de welkompagina van de website 
vermeld. 
- Deze privacyverklaring geldt niet voor websites van derden die via links in onze website bezocht wor-
den. Hoe derden met persoonsgegevens omgaan is te vinden in hun privacyverklaring. Lees die eerst 
indien dat noodzakelijk wordt geacht. Op enkele plaatsen in onze website wordt hier extra op gewe-
zen. 
- Bij een reactie via het contactformulier op de website worden slechts de naam en het mailadres als 
persoonlijke gegevens ontvangen. Deze gegevens worden verwijderd nadat het contact afgesloten is, 
tenzij na onderling overleg anders wordt besloten. 
Sponsors 
- Van organisaties die Burung Manyar financieel of door het verrichten van diensten sponsoren worden 
de gegevens bewaard om te kunnen communiceren: naam organisatie, naam contactpersoon, 
(mail)adres en telefoonnummer. De aard van de sponsoring wordt vermeld. 
- Indien van toepassing zal de besteding van sponsorgelden verantwoord worden en indien gewenst 
zullen de nieuwsbrieven toegezonden worden. Van dat laatste wordt een notitie gemaakt. 
- Openlijke vermelding met naam en toenaam en/of foto en logo vindt alleen met toestemming plaats. 
- Na beëindiging van het contact zullen de gegevens niet meer gebruikt worden en niet langer bewaard 
worden dan wettelijk noodzakelijk is. 
Relaties 
- Burung Manyar onderhoudt met veel personen en instanties contact om informatie uit te wisselen, 
samen te werken, adviezen in te winnen etc. Van hen worden de gegevens bewaard om te kunnen 
communiceren: naam organisatie, naam contactpersoon, (mail)adres en telefoonnummer. De aard 
van het contact wordt vermeld. 
- Indien gewenst zullen de nieuwsbrieven toegezonden worden. Van dat laatste wordt een notitie ge-
maakt. 
- Openlijke vermelding met naam en toenaam en/of foto en logo vindt alleen met toestemming plaats. 
- Na beëindiging van de relatie zullen de gegevens niet meer gebruikt worden en niet langer bewaard 
worden dan wettelijk noodzakelijk is. 
Klachten 
Neem bij klachten over de omgang met uw persoonsgegevens contact op met de secretaris van de 
stichting. Als het probleem in onderling overleg niet opgelost kan worden, dan bestaat het recht om 
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Datalek 
Mochten er ondanks alle veiligheidsmaatregelen toch gegevens naar buiten komen, dan wordt dat 
gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, in een eigen register genoteerd en indien mogelijk aan de 
betrokkene(n) meegedeeld. 
Contact 
Voor vragen over deze privacyverklaring kan contact met ons opgenomen worden. Al onze gegevens 
staan op de pagina Contact op de website. 

http://www.burungmanyar.nl/contact/

