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ALGEMEEN
Inleiding
In dit document is vastgelegd hoe Stichting World of Wildlife 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
document opgenomen en er staat beschreven hoe de privacyverklaring onder de aandacht wordt
gebracht van allen die met de stichting van doen hebben.
Wij behouden ons het recht om wijzigingen door te voeren.
Bedrijfsomschrijving
Stichting World of Wildlife is een non-profit organisatie waar enkel vrijwilligers actiefzijn, die hun
taak onbezoldigd uitvoeren.
Doelstelling
Alle doelen staan in het teken van het verwezenlijken van de ideële missie van de organisatie.





Het verwerven van geld, goederen en/of menselijke inzet om steun te geven aan lokale
projecten die zich inzetten voor het beschermen van dieren en hun natuurlijke
leefomgeving.
Het creëren van duurzame betrokkenheid in de samenleving voor de bescherming van
flora en fauna in de breedste zin.
Een bemiddelende rol spelen tussen potentiele vrijwilligers en stagiaires en de wildlife
conservation projecten waar zij hun vrijwilligerswerk of stage willen vervullen.

Gegevens stichting
Stichting World of Wildlife
Middenbeemsterstraat 1
5045 ED Tilburg
Telefoonnummer: +31 6 53935070
Email adres: info@worldofwildlife.nl
Kvk nummer: 17226086
Rekeningnummer: NL08RABO0147887275
BIC/SWIFT RABONL2U
Stichting World of Wildlife is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI)
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REGISTER VERWERKINGEN
Stichting World of Wildlife hanteert het volgende systeem voor de vastlegging van
persoonsgegevens:
Gegevens eenmalige & maandelijkse donateurs:











Maand- of eenmalig bedrag
Aanhef heer / mevrouw
Voorletter(s)
Achternaam
Adres en huisnummer
Postcode
Plaats
Email adres (alle communicatie verloopt middels email)
Rekeningnummer
Wij vragen toestemming aan donateurs voor het sturen van een (eenmalige) incasso
opdracht naar de desbetreffende bank om het ingevulde bedrag af te schrijven.

Gegevens inschrijving nieuwsbrief:




Voornaam
Achternaam
Email adres (alle nieuwsbrieven worden verstuurd middels email) Betrokkenen geven zelf
aan dat ze de nieuwsbrief willen ontvangen

Gegevens inschrijving adoptie ouder:











Maandbedrag
Aanhef heer / mevrouw
Voorletter(s)
Achternaam
Adres en huisnummer
Postcode
Plaats
Emailadres (alle communicatie verloopt middels email)
Rekeningnummer
Wij vragen toestemming aan adoptie ouders voor het sturen van een incasso opdracht naar
de desbetreffende bank om het ingevulde bedrag af te schrijven.

Gegevens aanmelding potentiele vrijwilligers / stagiaires:





Voornaam
Achternaam
Emailadres, vanwege aanmelding door vrijwilliger / stagiaire middels email
Telefoonnummer, vanwege het maken van een afspraak voor een persoonlijk gesprek en het
daarna onderhouden van contact tijdens de voorbereidingen en periode in Kameroen
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DONATEURSADMINISTRATIE
Locatie donateursadministratie:
De met wachtwoord beveiligde Excel spreadsheet donateursadministratie wordt lokaal beheerd op
een PC bij bestuurder Guido Wassink, voorzitter van Stichting World of Wildlife.
Er staat een back-up in de cloud. De hosting vindt plaats op een Europese server.
Beheer donateursadministratie:





Nieuwe donateurs melden zich aan via de website van World of Wildlife
Deze komen binnen in de mail van World of Wildlife en worden verwerkt door Guido
Wassink
Afmeldingen komen via hetzelfde systeem binnen en worden wekelijks verwerkt
Afmeldingen worden nog 2 jaar bewaard. Daarna wordt de betrokkene uit het systeem
verwijderd

Verwerking donateursadministratie:
Donateurs die een incassomachtiging hebben afgegeven worden per opgegeven betaalperiode
automatisch geïncasseerd. Daartoe worden hun voornaam / voorletters, achternaam en
banknummer ingebracht in het systeem van de bank. Voordat er geïncasseerd wordt, bekijken wij of
er geen afmeldingen zijn geweest. Indien de donateur zich heeft afgemeld, wordt dit per direct
verwerkt in het incassosysteem van de bank.
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PRIVACY VERKLARING
Privacy:
Stichting World of Wildlife acht bescherming van persoonlijke gegevens van essentieel belang voor
het uitvoeren van activiteiten. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Wij verstrekken je gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren en
alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons
toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.
Je emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals
nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten. Je gegevens worden alleen gebruikt voor de
doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Je kunt je te allen tijde afmelden als donateur. Stuur
daarvoor een mail aan info@worldofwildlife.nl. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kun je
doorgeven aan ons.
Rechten:
Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij World of Wildlife vastgelegd
en bewaard worden. Stuur een e-mail of neem telefonisch contact op en je krijgt dan een overzicht
van je gegevens.
Recht op rectificatie
Zijn je persoonlijke gegevens onjuist of veranderd? Laat dit dan via email of middels telefonisch
contact weten. World of Wildlife zal deze gegevens dan zo snel mogelijk rectificeren.
Recht op overdracht
World of Wildlife dient ten alle tijden jouw gegevens over te dragen naar een andere partij, mits je
daar nadrukkelijk om hebt verzocht.
Recht op wissen van gegevens
Indien daartoe verzocht per email kun je ten alle tijden je gegevens laten wissen. Voor het
uitschrijven van de nieuwsbrief is onderaan de brief een passage toegevoegd.
Recht op het indienen van een klacht
Wordt er door World of Wildlife niet zorgvuldig met jouw gegevens omgegaan, dan heb je het recht
om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Bestuursbesluiten rondom de AVG
Het bestuur heeft besloten dat het aangaan van een verwerkersovereenkomst bij de aantallen die wij
laten drukken een te zwaar middel is. Het ligt in de lijn der verwachting dat verwerkers niet zitten te
wachten op kleine klanten zoals wij als ze ook nog de uitgebreide administratieve last hebben van
het aangaan van een formele overeenkomst. Het bestuur is ervan overtuigd dat Stichting World of
Wildlife een gerenommeerde partij is die zorgvuldig omgaat met de aan hen geleverde bestanden.
Aanstelling Functionaris Gegevensbescherming
Voor kleine stichtingen is het niet verplicht een functionaris aan te stellen. De privacy taak is belegd
bij bestuurslid Guido Wassink.
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