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Dit privacyprotocol is opgesteld conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die per 

25 mei 2018 van kracht is. Deze Europese wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens 

(Wbp). 

De Stichting Suryodaya werkt volgens dit privacyprotocol. Het is gepubliceerd op de website www.suryodaya.nl, 
waar bezoekers het kunnen inzien en downloaden. 

Het privacyprotocol heeft betrekking op de verwerking van alle gegevens die tot een persoon te herleiden zijn 

(persoonsgegevens), zowel de gegevens die digitaal zijn vastgelegd in de administratie van Suryodaya, als de 

namen en adressen op papier (lijsten, bankafschriften). 

De Stichting Suryodaya bewaart deze gegevens op de computer van de penningmeester en die van één ander 

bestuurslid dat de communicatie met de donateurs onderhoudt. De stichting Suryodaya gebruikt deze 

persoonsgegevens (naam, adres, rekeningnummer) uitsluitend om met haar donateurs te communiceren. Namen 

van donateurs (zonder adresgegevens en rekeningnummers) kunnen ook binnen het bestuur gecommuniceerd 

worden. Persoonsgegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan zoals hierboven beschreven. Indien de 

Stichting op haar website, haar Facebookpagina of haar jaarbrief haar dank wil uit uitspreken voor een 
bijzondere donatie, en de betreffende donateur daarbij met naam en toenaam wil vermelden, dan vraagt zij 

daarvoor van tevoren uitdrukkelijk toestemming aan de donateur in kwestie. 

Van nieuwe donateurs wordt de herkomst (reden van aanmelding) in het persoonsregister opgenomen, 

bijvoorbeeld een publiciteitscampagne of een speciale actie.  Donateurs die zich bij de Stichting hebben 

aangemeld voor een periodieke donatie kunnen zich eenvoudig afmelden door dit schriftelijk dan wel per e-mail 

kenbaar te maken aan de secretaris van het stichtingsbestuur. Op dezelfde wijze kunnen zij zich uitschrijven voor 

de jaarbrief, zowel voor de gedrukte als voor de digitale versie. 

De donateurs van Suryodaya hebben recht op juistheid. Zij moeten hun gegevens kunnen (laten) wijzigen. Ook 
moeten zij hun gegevens kunnen laten verwijderen. 

De website van de Stichting, waarop bezoekers persoonsgegevens kunnen achterlaten, bijvoorbeeld middels een 

aanmeldformulier, is voorzien van SSL Certificaat. Dit kan men herkennen aan het slotje, en het webadres wordt 

voorafgegaan door https:// Voorbeeld: https://www.suryodaya.nl. Bij een bezoek aan de website van de Stichting 

worden geen cookies geplaatst. 

De Stichting Suryodaya houdt een verwerkingsregister bij van derden die persoonsgegevens van de Stichting 

ontvangen. Dat geldt in het bijzonder voor de vormgever en de drukker van de jaarbrief. De Stichting sluit een 
overeenkomst met partijen die persoonsgegevens van de Stichting ontvangen. De Stichting vergewist zich ervan 

dat ook haar leveranciers met persoonsgegevens omgaan conform dit privacyprotocol. In het verwerkingsregister 

is opgenomen met welke organisaties de Stichting gegevens deelt en met welk doel; dat deze gegevens 

betrekking hebben op donateurs; en op basis van welke informatie de donateurs zich bij de Stichting hebben 

aangemeld. 

Bij het plaatsen van een order bij een leverancier legt de Stichting Suryodaya het volgende schriftelijk vast: 

1. de bewerking vindt plaats op basis van instructies van de Stichting (etiketten drukken, nieuwsbrief versturen); 

2. de verwerker mag de geleverde persoons-gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken; 

3. personen in dienst van de verwerker hebben geheimhoudingsplicht; 

4. de verwerker mag de werkzaamheden niet aan een ander uitbesteden;  
5. de datum waarop de verwerker de door u aangeleverde gegevens moet wissen. 

De Stichting Suryodaya realiseert zich dat Amerikaanse leveranciers zoals Microsoft, Google, Facebook en 

Dropbox verplicht zijn om gegevens te leveren als de NSA (de Amerikaanse geheime dienst) daarom vraagt. 
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