Europese AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Dossier Registerverwerking.
Inleiding.
In dit dossier is vastgelegd hoe de Stichting omgaat met de aan haar toevertrouwde
persoonsgegevens, met welke instanties de gegevens worden gedeeld en waarom, en hoe
hiervoor de toestemming van de betrokkenen is geregeld.
Ook is de privacyverklaring van de stichting in dit dossier opgenomen, en staat beschreven
hoe de privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van allen die bij de Stichting
betrokken zijn.
De Stichting Platform Appèl Kerk en Israël hanteert de volgende systemen voor de
vastlegging van persoonsgegevens:
De Stichting voert onderstaand privacy beleid, conform de regelingen van de AVG:
Het betreft alleen die mensen die zich met ons werk verbonden weten.
We kennen twee systemen:
1. Registratie van hen die onze Nieuwsbrieven ontvangen. Deze registratie is apart
verwekt in een Excel bestand.
Degene die hierin genoemd staan hebben daarvoor toestemming gegeven.
In dit adressenbestand kan genoteerd staan:
• Herkomst: Nieuwsbrief
• Voorletter(s)
• Voorvoegsel
• Naam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
2. Een lijst met Sympathisanten, mensen die sympathie koesteren voor onze
activiteiten
• Herkomst: Website
• Voorletter(s)
• Naam
• Woonplaats
Deze lijsten worden nooit aan derden gegeven voor welke doeleinden dan ook!
Ze worden beheerd door de secretaris van de Stichting en de sympathisantenlijst door de
webmaster.
Zij die sympathisant van de Stichting willen worden, melden dat bij een van de bestuurders
of via het e-mailadres van de Stichting.
Zij die geen sympathisant meer wensen te zijn of geen Nieuwsbrief meer wensen te
ontvangen, melden dat aan een van de bestuurders van de Stichting, of via het e-mailadres
van de Stichting welke te vinden is op de website.
De Stichting kent geen donaties. De inkomsten worden uitsluitend door giften van
particulieren verkregen. De Stichting heeft de ANBI-status.

Privacyverklaring van de Stichting
De Stichting Platform Appèl Kerk en Israël legt gegevens vast zoals naam, adres,
woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het
verzenden van onze Nieuwsbrieven of de verwerking van een eenmalige gift.
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden. Zij dienen alleen voor wat voor de verzending
noodzakelijk is.
Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld.
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting
betreft zoals nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten.
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
info@appelkerkenisrael.nl
Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven vai dit e-mailadres aan ons
secretariaat.
De privacy-taak van de Stichting berust bij de secretaris.
Back-ups.
Deze gegevens worden als backup bewaard in de cloud, One Drive van de provider Ziggo en
op een externe harde schijf, welke zich bevindt in een afgesloten ruimte van de secretaris.

