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Overzicht verwerking persoonsgegevens Stichting Vrienden van Museum Jan van der Togt
Welke informatie

Verwerkers

1. Mensen melden zich aan als Vriend, Vriend voor het Leven (ook wel
Gouden Vriend) en/of Vrijwilliger. Dat doen ze mondeling of
schriftelijk, rechtstreeks bij de stichting of via Museum Jan van der
Togt. Bij elke aanmelding worden naam, adres en woonplaats
verstrekt. Bij de meeste aanmeldingen ook geslacht, vast en/of
mobiel telefoonnummer en emailadres(sen).

Voorzitter vrienden (in rol
vriendenadministrateur),
vrijwilligers en medewerkers
museum (in rol ‘doorgevers’)

2. Voor zover bekend worden geslacht, naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer(s) en emailadres(sen) opgeslagen in het
vriendenbestand.

Voorzitter

3. Vrienden die per incasso willen betalen geven daarnaast hun
bankgegevens op een speciaal machtigingsformulier, waarop zij ook
naam, adres en woonplaats vermelden en soms ook
telefoonnummer(s) en emailadres(sen).

Voorzitter en penningmeester

4. De totale vriendenadministratie is opgeslagen op de persoonlijke
laptop van de voorzitter. Enkele malen per jaar wordt de
administratie gekopieerd naar een backup-locatie op een losse
harde schijf, die beveiligd wordt bewaard.

Voorzitter

5. De totale incassoadministratie is opgeslagen op de persoonlijke
computer van de penningmeester. Jaarlijks worden alle voor
betaling relevante gegevens uit het bestand aangeleverd bij onze
bankrelatie, zodat die de incassering kan uitvoeren.

Penningmeester en Rabobank

6. Een overzicht van de vrienden die op factuur betalen en degenen
die als Gouden Vriend of vrijwilliger bij ons bekend zijn wordt
jaarlijks door de voorzitter toegestuurd aan de penningmeester
i.v.m. het controleren van de betalingen.

Voorzitter en penningmeester

7. Een actueel overzicht met de namen en emailadressen van de
vrienden wordt maandelijks door de voorzitter digitaal toegestuurd
aan één van de medewerkers van het museum, die namens de
stichting zorgt voor digitale verzending van de maandelijkse
nieuwsbrief.

Voorzitter vrienden en
medewerker museum

8. Als vrienden opzeggen of overlijden, worden de gegevens per de
beëindigingsdatum op een aparte lijst bijgehouden. Aan het eind
van het jaar wordt die lijst met de penningmeester doorgenomen,
waarna hij wordt verwijderd.

Voorzitter en penningmeester

9. De penningmeester verwijdert de gegevens uit het actuele
incassobestand zodra ze over de opzegging geïnformeerd wordt. De
gegevens van 2 kalenderjaren voor het lopende jaar worden
bewaard, oudere gegevens worden verwijderd en vernietigd.

Penningmeester

10. Op de backup-locatie worden de vriendengegevens van 2
kalenderjaren voor het lopende jaar bewaard. De oudere gegevens
worden verwijderd.

Voorzitter

