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Privacybescherming persoonsgegevens 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. 

Een persoon kan worden geïdentificeerd als degene die het persoonsgegeven gebruikt de persoon 

kan identificeren zonder een bijzondere inspanning te leveren. 

Stichting Nederland-Batam verwerkt persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in 

overeenstemming met de wet. Persoonsgegevens worden slechts verzameld voor precies 

omschreven doelen en zijn toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig. 

De bescherming van de privacy is in verschillende wetten en verdragen geregeld. De belangrijkste 

wet op dit gebied is de Wet Bescherming Persoonsgegevens, in het dagelijks leven ook wel 

'privacywet' genoemd. Daarnaast geeft de Telecommunicatiewet regels op het gebied van mailing, 

spam en cookies. 

Doelen verwerking persoonsgegevens 
Verzamelde 
persoonsgegevens 

Informatie-uitwisseling 
en afleggen 

verantwoordelijkheid 

Fondsenwerving 

 Individu Organisaties Individu Organisaties 

Naam     
Persoonlijke gegevens     
Eigen bankgegevens     

Bedrijfsgegevens     
Functie     
Bankgegevens bedrijf     

Automatische incasso     
Toezending nieuwsbrief     
Toezending e-nieuwsbrief     

Stichting Nederland-Batam houdt persoonsgegevens bij om met belanghebbenden en 

belangstellenden te kunnen communiceren. Hierbij worden drie communicatiedoelen 

onderscheiden; informatie-uitwisseling in algemene zin, het afleggen van verantwoordelijkheid en 

het werven van fondsen. Welke gegevens verzameld worden hangt af van de communicatiedoelen. 

 Voor het uitwisselen van informatie en het afleggen van verantwoordelijkheid aan individuen 

worden naam, privéadres en persoonlijke e-mail gevraagd. Wanneer het gaat om informatie-

uitwisseling en het afleggen van verantwoordelijkheid aan organisaties (profit en non-profit) 

worden geen persoonlijke gegevens verzameld, maar bedrijfsgegevens (naam, functie en 

bedrijfsgegevens). Bovendien wordt om toestemming gevraagd voor het toezenden van 

nieuwsbrief en e-nieuwsbrief 

 Bij het werven van fondsen worden naast bovengenoemde gegevens ook bankgegevens 

(privé of van de organisatie) verzameld. Hierbij wordt ook om toestemming gevraagd voor 

een automatische incasso. 

 Omdat de wet dit voorschrijft worden bij periodieke schenkingen ook privé gegevens van de 

partner van de schenker. 
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Stichtingsadministratie 
De administratie van de stichting wordt beheerd door en valt onder de verantwoordelijkheid van de 

secretaris en is opgeslagen op het secretariaat van de stichting. 

Alleen het stichtingsbestuur en de kascommissaris, voor zover noodzakelijk voor het uitoefenen van 

zijn functie, hebben inzage in de administratie. 

Het stichtingsbestuur kan besluiten derden toegang te geven tot (delen van) de administratie voor 

zover dit noodzakelijk is voor het houden van toezicht, rekening houdend met de privacy van in de 

administratie vermelde personen. 

Behoudens bestuursverslagen en jaarverslagen wordt de administratie van de stichting na 7 jaar ter 

vernietiging aangeboden aan voor het vernietigen van persoonsgevoelige informatie 

gespecialiseerde bedrijven. 

Website en e-mailaccounts 
Beheer van de website en de daarbij horende e-mailaccounts is extern ondergebracht bij Novisites 

(tegenwoordig Gett) uit Lunteren. Als provider draagt Novisites zorg voor de beveiliging van zowel de 

website als de e-mailaccounts. 

De stichting is verantwoordelijk voor de content van de website. Toegang tot het content 

managementsysteem (CMS) is wachtwoord beschermd. Het CMS wordt beheerd door een 

medewerker van de stichting (Jaco van As), onder verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur. Hij 

draagt er zorg voor dat de content van de website beantwoord aan de goede zeden, de gedragscode 

van de stichting en de privacybescherming van personen. 

Intranet en Dropbox 
Voor de interne communicatie beschikt de stichting over Intranet en Dropbox accounts. Beiden zijn 

wachtwoord beschermd en niet toegankelijk voor derden. 

Sociale media 
De stichting beschikt over verschillende sociale media accounts. De accounts zijn wachtwoord 

beschermd en worden beheerd door een medewerker van de stichting (Jaco van As) onder 

verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur. 

Derden kunnen reageren op berichten die de stichting plaatst op haar sociale media accounts. De 

stichting verwijdert reacties die niet beantwoorden aan de goede zeden, onze gedragscode en 

privacybescherming van personen.  


