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Dit verwerkingsregister hoort bij de privacyverklaring van de Stichting Thomas 

Bouwprojecten 

 

Naam:  Stichting Thomas Bouwprojecten 

Adres:  Langeakker 29, 5735 HD  Aarle-Rixtel 

Website: www.thomasbouwprojecten.nl 

Verwerkingsverantwoordelijke: secretariaat@thomasbouwprojecten.nl 
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: 

Voor het realiseren van haar doelstellingen is het van belang dat de Stichting met u in contact 

kan komen en blijven. De stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- het correct verwerken van uw donatie en het kunnen verzenden van een 

ontvangstbevestiging. 

- U te kunnen informeren over onze nog te starten, lopende of voltooide projecten in 

India 

- U algemene informatie te kunnen geven over ons werk in India 

- U een nieuwsbrief te kunnen sturen 

- u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om u uit te nodigen voor onze 

activiteiten. 
 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

De stichting verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de belangstelling die u voor onze 

stichting heeft geuit.  

- voor- en achternaam of initialen en achternaam; 

- adresgegevens; 

- telefoonnummer; 

- e-mailadres; 

- (soms) bankrekeningnummer (IBAN). 

 
De categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, 

onder meer ontvangers in derde landen of internationale organisaties; 

Persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor de communicatie tussen de Stichting 

en de betrokken persoon. Er worden geen gegevens gedeeld met organisaties in 

binnen- of buitenland, tenzij wettelijk hiertoe verplicht. 

 

Voor de opslag en het verzenden van nieuwsbrieven en documenten kan de Stichting gebruik 

maken van externe dienstverleners zoals Dropbox en Mailchimp. De Stichting werkt slechts 

met dienstverleners die voldoen aan de Europese privacy wetgeving GDPR.  

http://www.thomasbouwprojecten.nl/
mailto:secretariaat@thomasbouwprojecten.nl
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Datum: 20 Augustus 2018 

Auteur: Leo Verhagen,  

Dit verwerkingsregister valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Thomas Bouwprojecten 

Dit register behoort bij het Privacy reglement van de vereniging. 

Doel Beheer door Betrokkenen Persoonsgegevens Bewaartermijn Waar geadministreerd 

Inschrijving 
nieuwe 
donateur of 
contact 

Secretaris Nieuwe 

donateur of 

contact 

- NAW 

- E-mailadres 

- Tel.nr. 

- IBAN 
-  

2 jaren na einde 
contact 

7 jaren voor zover 

fiscaal verplicht 

donateurslijst secretaris 
donateurslijst  
penningmeester  
Archief secretaris 

Bevestiging 
ontvangst 
donatie 

bestuurslid donateur - NAW 

- E-mail adres 

10 jaar Historisch archief op computer 

Verslagen, 
uitnodiging, 
project - 
beschrijving 
nieuwsbrief 

bestuursleden Donateurs en 

contacten 

- Naam 

- Email adres 

-  

10  jaar Archief secretaris 

 


