
 

 

 

 

Beleid omtrent AVG 
26 mei 2018 

 

  



2 
 

Inhoudsopgave 

 
Inleiding ................................................................................................................................................... 3 

Het beleid met betrekking tot persoonsgegevens .................................................................................. 4 

 



3 
 

Inleiding 
In het kader van de nieuwe Europese wetgeving omtrent privacy en bovenal het feit dat wij 

veel waarde hechten aan uw privacy, omschrijven we middels dit beleidsstuk ons beleid met 

betrekking tot uw persoonsgegevens. 

 

De nieuwe wet, Algemene Verordening Gegevensbescherming, is 25 mei 2018 van kracht 

gegaan. Ook daarvoor hebben wij het beschermen van persoonsgegevens al nadrukkelijk 

meegenomen in het beleid van onze stichting. 

 

De datum van schrijven is 26 mei 2018, de publicatiedatum van dit document 5 augustus 

2018. 

 

Mocht u vragen of klachten hebben met betrekking tot ons beleid in relatie tot privacy, dan 

vernemen wij dat graag. 

 

Onze organisatie 

Stichting Knowledge for Nature 

It Jacht 12 

8501RT Joure 

Nederland 

 

Kvk: 66552869 
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Het beleid met betrekking tot persoonsgegevens 
Ons beleid is gebaseerd op drie basisbeginselen: 

- Wij willen absoluut geen geld verdienen met uw persoonsgegevens, 

- Wij bewaren enkel het minimale wat we nodig hebben om onze organisatie goed te 

kunnen laten functioneren, 

- De informatie die we hebben, beschermen ze zo zorgvuldig mogelijk. 

Mocht een datalek zich toch voordoen, dan melden we deze direct bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

 

1. Delen of publiceren van persoonsgegevens 

Wij delen of publiceren geen persoonsgegevens zonder uitdrukkelijke en schriftelijke 

toestemming van de persoon in kwestie. Hierbij geven we ook duidelijk aan waarom we uw 

gegevens willen delen. 

 

2. Administratie persoonsgegevens 

In onze administratie van donaties registreren wij enkel de voorletter en achternaam van de 

donateur. Ook deze informatie wordt niet gedeeld zonder uitdrukkelijke en schriftelijke 

toestemming. 

De administratie van de Stichting wordt bewaard in een cloud omgeving van Microsoft. 

Om uw gegevens te beschermen, gebruiken we diverse lagen van beveiliging: 

- Een wachtwoord om toegang te krijgen tot de laptop, 

- Ook de cloud omgeving is beveiligd met een wachtwoord, 

- De wachtwoorden zijn complex van aard (hoofdletter, kleine letter, getallen, 

leestekens), 

- De laptop is voorzien van een virusscanner en firewall van McAfee, 

- Updates van ons besturingssysteem en virusscanner worden gelijk doorgevoerd 

wanneer deze beschikbaar komen, 

- Onze mobiele telefoons zijn voorzien van een veiligheidssleutel en bieden geen 

rechtstreekse verbinding met de cloud. 

Het opslaan van gegevens heeft enkel als doel om contact met u te zoeken indien dit gewenst 

is, bijvoorbeeld bij vragen over een donatie of over onze dienstverlening. 

 

3. Donaties 

Wij werken niet middels acceptgiro’s of automatische incasso, waardoor het voor ons niet 

noodzakelijk is om over uw persoonsgegevens te beschikken. U kunt via uw eigen bank een 

donatie instellen, waardoor wij uw informatie niet hoeven te delen. 

 

4. Hosting website & e-mail 

De website en mailaccounts wordt gehost bij Internet Today, een organisatie in Spijkenisse. 

Onze hosting is georganiseerd door Goedkopewebhoster op de server NS1 en NS2. 
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5. Invullen van persoonsgegevens op onze website 

Wanneer u via onze website vragen stelt middels een contactformulier, dan wordt u gevraagd 

bepaalde gegevens achter te laten (naam, telefoonnummer, e-mailadres). Deze gegevens 

gebruiken wij uitsluitend om contact met u te zoeken i.r.t. uw vraag/verzoek. 

 

Onze website is daarbij uitgerust met een SSL-certificaat om nog beter in staat te zijn uw 

persoonsgegevens te beschermen. 

 
 

6. Verwijderen of wijzigen persoonsgegevens 

Indien u wenst dat onze stichting uw persoonsgegevens wijzigt of verwijdert, dan kunt u te 

allen tijde contact met ons opnemen; contact@knowledgefornature.nl. 

 

mailto:contact@knowledgefornature.nl

