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PRIVACYBELEID STICHTING KLEINSCHALIGE PROJECTEN 
INDONESIE 

DOEL VAN HET DOCUMENT 

In dit document is vastgelegd hoe de Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië omgaat met de aan haar 

toevertrouwde (persoonsgegevens). Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië geeft veel om uw privacy. Wij 

verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze 

informatievoorziening en gaan daarbij zorgvuldig om met de gegevens die wij van u hebben ontvangen en/of 

over u hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan 

derden. 

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor 

worden gebruikt. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens 

tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte 

persoonsgegevens. 

Verwerking van persoonsgegevens 

Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië legt gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, 

telefoonnummer en e-mailadres ter uitvoering van haar informatievoorziening. De gegevens worden niet aan 

derden verstrekt. U heeft recht op inzage, correctie en het verwijderen van de persoonsgegevens. De gegevens 

worden gebruikt om u te informeren over onze activiteiten, projecten, producten en andere gerelateerde 

nieuwsberichten. Als u op deze informatie geen prijs stelt of wanneer u uw toestemming voor het ontvangen 

van informatie per e-mail wilt intrekken kunt u dit schriftelijk melden aan Stichting Kleinschalige Projecten 

Indonesië. U kunt ons natuurlijk ook altijd mailen via StichtingKPI@gmail.com. 

A. Spreadsheet donateursadministratie, persoonsgegevens. 

• Voorletters 

• Voorvoegsel 

• Naam 

• Adres 

• Postcode 

• Woonplaats 

• E-mailadres 

B. Spreadsheet donateursadministratie, locatie 

De spreadsheet donateursadministratie wordt lokaal beheerd op een PC bij bestuurder Mirte van 

Deursen. Bestuurder Mirte van Deursen maakt iedere maand een back-up van de systemen. De back-up 

staat op een losse schijf die zij bewaart in een afsluitbare lade. 

C. Spreadsheet donateursadministratie, beheer 

Nieuwe donateurs melden zich aan bij het secretariaat dat wordt bemand door Anton van Deursen. 

Bestuurder Anton van Deursen levert de nieuwe aanmeldingen aan bij bestuurder Mirte van Deursen, die 

de aanmelding in de spreadsheet verwerkt. Afmeldingen komen eveneens binnen bij het secretariaat. De 
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afmeldingen worden eveneens verwerkt door bestuurder Mirte van Deursen. Afmeldingen worden nog 2 

jaar in het systeem bewaard. Daarna wordt de betrokkene uit het systeem verwijderd 

Privacy verklaring 

Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en 

overige gegevens die noodzakelijk zijn. Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die 

onze stichting betreffen zoals bijvoorbeeld nieuws over gestarte en afgesloten projecten en jaarverslagen. Uw 

gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. U kunt zich te allen tijde 

afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan StichtingKPI@gmail.com. Ook adreswijzigingen en andere 

wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat. Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië zorgt voor een 

goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden 

Contactgegevens: 

Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië  

p/a Binnenwiertzstraat 9 

5615HE Eindhoven 

024-3448582 

StichtingKPI@gmail.com  
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