Privacy-verklaring Stichting Basic Care Ghana
Stichting Basic Care Ghana (hierna te noemen: BCG) verwerkt persoonsgegevens in
overeenstemming met de geldende Europese wetgeving 'Algemene Verordening
Gegevensbescherming'.
In deze privacy-verklaring hebben we de overwegingen hieromtrent vastgelegd.
Door de Stichting Basic Care Ghana wordt op beperkte schaal een aantal persoonsgegevens van de
donateurs vastgelegd. Het gaat hierbij om door de donateurs zelf aangeleverde naam-, adres- en
woonplaatsgegevens en bij die donateurs die het jaarverslag per mail wensen te ontvangen ook een
emailadres. Ook is er een kolom jaarverslag ja/nee.
Vanuit de overboekingsgegevens van de bankrekening is ook het bankrekeningnummer bekend bij de
penningmeester - dit wordt echter niet vastgelegd in de donateurslijst.
De NAW-gegevens worden gebruikt voor het jaarlijks verzenden van het jaarverslag. Ook kan in een
uitzonderlijk geval een extra mailing worden verzonden aan de donateurs in het geval er belangrijk
nieuws is te melden omtrent de activiteiten vanuit de Sheknihah-clinic in Tamale of bij een
fundamentele wijziging van de doelstelling van BCG of van het beleidsplan.
In die gevallen waarin de donateur een 'overeenkomst periodieke gift in geld' aangaat met BCG,
wordt conform de eisen van de Nederlandse Belastingdienst ook een aantal extra persoongegevens
in een apart bestand vastgelegd door de penningmeester van BCG. Deze extra gegevens, waaronder
geboortedatum, BSN en evt. partnergegevens, worden uitsluitend op de beveiligde personal
computer van de penningmeester bewaard. Ten behoeve van de Belastingdienst zijn wij verplicht om
deze overeenkomsten nog 7 jaar te bewaren na de afloopdatum van de overeenkomst.
Van bezoeken aan de officiële website van BCG worden geen gegevens geregistreerd of bijgehouden.
Door BCG worden geen cookies gebruikt.
De Facebook-pagina van BCG kan worden gevolgd door iedere Facebook-gebruiker. Het bestuur van
BCG zal donateurs niet zelf toevoegen aan het BCG-facebook-account. Afmelden van BCG-facebook
dient door de gebruiker zelf te geschieden.
In het secretariaatsdossier kunnen zich kopieën van correspondentie bevinden met bedrijven en
personen waarmee BCG contact heeft (gehad).

Uw rechten
We gebruiken de geregistreerde persoonsgegevens uitsluitend ten behoeven van het doel van de
Stichting Basic Care Ghana, zie hiervoor hiervoor onze doelstellingen op de website. Meer concreet
betekent dit t .b.v. de distributie van het jaarverslag.

Donateurs kunnen altijd per email, post of telefonisch aangeven niet langer het jaarverslag
te willen ontvangen. Dit zal dan worden geregistreerd in het donateursbestand. Ook
kunnen donateurs aangeven te willen worden geschrapt uit het donateursbestand.
Wat betreft de registratie van gegevens in het bestand 'overeenkomst periodieke gift in geld' worden

de gegevens uit de afgesloten overeenkomsten mimimaal gedurende de looptijd van de
overeenkomsten bewaard, zo ook een digitaal exemplaar van de afgesloten overeenkomsten.

Veiligheid van uw gegevens
Zowel de donateursgegevens als de gegevens t.b.v. de periodieke gift in geld worden lokaal op een
harde schijf van een computer opgeslagen alsmede kopieën op lokale gegevensdragers. Deze
gegevens worden niet in de cloud of bij externe partijen opgeslagen.
De officiële website van de Stichting Basic Care Ghana is ingericht via programmatuur van
WordPress.org. Dit bedrijf heeft haar eigen privacybeleid. BCG zelf is er niet op uit om cookies te
plaatsen bij bezoekers van de website of om anderszins informatie te verzamelen via de website.
De adresstickers voor de per post te verzenden jaarverslagen worden in eigen beheer geprint en
worden daarom niet aan externe partijen verstrekt.

