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AVG dossier Stichting TroTro. 

In de bestuursvergadering van 04-05-2018 heeft het bestuur vastgesteld om het privacy beleid van 

de Stichting TroTro vast te stellen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

die op 25 mei 2018 van kracht is geworden. 

In het dossier van de Stichting TroTro is vastgelegd hoe de Stichting TroTro  omgaat met de aan haar 

toevertrouwde persoonsgegevens. In principe worden deze gegevens niet gedeeld met andere 

instanties. Ook is de privacyverklaring van de Stichting TroTro in dit dossier opgenomen en is vermeld 

op de website van de Stichting TroTro. 

 

1. Spreadsheet Donorregistratie 

De stichting TroTro hanteert een spreadsheet voor de donor registratie met de volgende  gegevens: 

Titel, Voorletters, Voorvoegsel, Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, e-mailadres.  

Gegevens van institutionele donoren en bedrijven  bevatten Titel, Voorletters, Tussenvoegsel , Naam 

van de contactpersoon, Naam van de organisatie, Adres , Postcode en Vestigingsplaats van de 

organisatie.   

Alleen de email adressen van diegenen die de nieuwsbrief of nieuwsflits digitaal willen ontvangen 

worden geregistreerd en voor verzending via MailChimp gebruikt. 

 

2. Spreadsheet Overeenkomst periodieke giften via formulier Belasting dienst.  

Hiervoor hanteert de stichting TroTro de Titel, Voorletters, Voorvoegsel, Naam, Adres, Postcode, 

Woonplaats en e-mailadres. 

De door de donateur ingevulde modelovereenkomst bevat Voornamen, Tussenvoegsel, Achternaam, 

het bedrag van de jaarlijkse gift, looptijd van de jaarlijkse gift, BSN/sofinummer, Geboortedatum en   

-plaats, Adres, Postcode en Woonplaats , Telefoonnummer en Handtekening. 

Indien van toepassing bevat deze modelovereenkomst ook de volgende gegevens van de partner: 

Voornamen, Tussenvoegsel, Achternaam, BSN/sofinummer, Geboortedatum en -plaats, Adres , 

Postcode en Woonplaats en Handtekening. 

In principe wordt de grotere donoren een bedankbrief voor de ondersteuning per post toegestuurd. 

Indien specifiek is aangegeven dat dit digitaal gewenst is zal dit naar het mailadres gebeuren. 

De spreadsheet donorregistratie en de spreadsheet Overeenkomst periodieke giften via formulier 

Belastingdienst  worden beheerd op een PC door de penningmeester. Kopie hiervan wordt gedeeld 

met de secretaris. Beide bestuursleden van de Stichting TroTro dragen zorg voor een goede en 

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

Belangstellenden voor de nieuwsbrief/nieuwsflits kunnen zich opgeven via het informatie mailadres  

dat beheerd wordt door de secretaris en geplaatst is op de website. Ook is aanmelding en afmelding  

voor een digitale toezending mogelijk via MailChimp. Mutaties en afmeldingen kunnen op dezelfde 

wijze worden aangegeven. 

Aanmeldingen en afmeldingen worden per kwartaal verwerkt.   

Het afdrukken van etiketten voor verzending per post wordt in eigenbeheer gedaan.  
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3. Cookies. 

De stichting TroTro heeft op haar eigen website geen voor onze stichting functionele cookies.  

Maar op onze website staat ook een Twitterfeed en Twitterfeed plaatst een cookie. Zonder deze 

cookie zal de feed niet getoond worden. Onze digitale nieuwsbrieven worden worden verzonden via 

MailChimp en bevatten ook een link naar Facebook en Twitteraccount. Lees daarom ook de 

privacyverklaring van deze  partijen. 

 

4. Privacyverklaring 

De Stichting TroTro legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige 

gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van donaties en éénmalige giften. Uw emailadres 

wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals nieuwsbrieven 

over projecten, bedankbrieven en overeenkomsten giften in geld. 

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. 

U kunt zich ten allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan de secretaris: 

info@trotro.nl of gebruik de unsubscribe knop  van de MailChimp-nieuwsbrieven 

Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan het secretariaat. 

 

5. Bestuursbesluiten rondom de AVG. 

Gezien de beperkte omvang van de  administratie van de TroTro organisatie en het totaal  aantal 

donoren is het bestuur van mening dat vooralsnog geen overeenkomsten met externe verwerkers 

van persoonsgegevens zinvol zijn. Het beheer en gebruik van de persoonsgegevens gebeurt door het 

TroTro bestuur in eigen beheer. De stichting TroTro maakt geen gebruik van incassomachtigingen en 

acceptgiro’s zoals bij marketingcampagnes. De adres gegevens  worden alleen gebruikt voor het 

versturen van nieuwsbrieven, nieuwsflitsen, bedankbrieven en overeenkomsten periodieke gift in 

geld.  

 

6. Beleid rondom continuïteit 

De spreadsheet donorregistratie wordt lokaal beheerd op een PC bij de penningmeester en een 

kopie wordt verstrekt aan de secretaris. 

Per kwartaal wordt hiervan een back-up gemaakt op een extern geheugen dat door beide 

bestuursleden  bewaard wordt in een afsluitbare lade.  

 

7. Toezicht houder. 

Gezien de  huidige geringe omvang van de Stichting TroTro heeft het bestuur besloten de 

penningmeester aan te stellen als Functionaris Gegevensbescherming.  

 

 

mailto:info@trotro.nl
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8. Bewustwordingen aanpassingen website. 

De bestuursleden zijn zich gezien hun maatschappelijke functie bewust van de aspecten over privacy. 

Voor een kleine organisatie als Stichting TroTro zijn veel onderdelen minder relevant omdat vrijwel 

alle verwerkingen van gegevens  en berichtgeving in eigen beheer gebeurt. 

Wanneer gebruikgemaakt wordt van het aanmeldingsformulier via de website zal de aanmelder 

gewezen worden op de privacy verklaring die op de website geplaatst is. 

De website van de Stichting TroTro heeft een beveiligde verbinding middels  SSL certificaat. 

 

 

 

  


