Stichting Dorpsbehoud Papendrecht
Opgericht op 22 juli 1983

Veerdam 6
3351AK Papendrecht
Tel.: 078-641 22 55
Ik geef mij op als nieuwe donateur voor minimaal €7,50 per jaar, maar meer mag natuurlijk ook.
Aanhef: Dhr. / Mevr. / Mej.

Voorletters: ________________________

Voornaam: _________________________

Achternaam : _______________________

Adres: _____________________________

Postcode: __________________________

Plaats: ____________________________

Emailadres: ________________________

Telefoon: __________________________

Mobiel: ____________________________

Betreft: AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Vanaf 28 mei 2018 heeft heel Nederland en dus ook onze stichting te maken met strengere regelgeving
(de Algemene Verordening Gegevensbescherming) met betrekking tot het vastleggen van en het omgaan met
persoonsgegevens.
Zoals duidelijk mag zijn heeft iedere stichting, dus ook de onze, een donateursadministratie nodig. In onze
donateursadministratie is een aantal gegevens van u opgenomen op basis van het door u bij het aangaan van uw
donateurschap ingevulde inschrijf formulier, te weten:
- Volledige naam
Adres (straatnaam en huisnummer, postcode, woonplaats)
- Geslacht
Telefoonnummer en e-mail adres (indien ingevuld)
- Bankrekeningnummer
Datum ingang donateurschap
Vanzelfsprekend worden deze gegevens door onze stichting alleen gebruikt ten behoeve van de
donateursadministratie. Een deel van deze gegevens is daarnaast alleen door het bestuur in te zien via een
beschermd gedeelte op de computer, niet op de website. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Op onze website staan ook foto’s van activiteiten waar personen opstaan. Ook voor het plaatsen hiervan dient
het bestuur uitdrukkelijk toestemming van u te hebben.
De stichting dient er voor te zorgen dat de software- en virusscanners altijd up-to-date zijn (en dat verder
ook nog andere in de verordening opgenomen regels worden nageleefd) om uw gegevens te beschermen.
In verband met de nieuwe regelgeving en de handhaving daarvan door de Autoriteit Persoonsgegevens
(AP) vragen wij u onderstaande verklaring te ondertekenen en aan ons te retourneren (per post, persoonlijk
tijdens openingsuren Museum Dorpsbehoud of ingescand per email).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming dat bovenstaande door hem/haar aan Stichting
Dorpsbehoud Papendrecht verstrekte gegevens zijn verwerkt in de donateursadministratie van de stichting.
Verder wordt uitdrukkelijk toestemming gegeven om foto’s van hem/haar, gemaakt tijdens activiteiten en
voorstellingen, te gebruiken voor plaatsing op de website en/of in publicaties/presentaties van Dorpsbehoud.
Naam: __________________________________

Adres:_____________________________________

Handtekening: ____________________________

Datum: ____________________________________

