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Register verwerkingen 

In dit dossier is vastgelegd hoe Stichting God Bless You Homes omgaat met de aan haar 
toevertrouwde persoonsgegevens, met welke instanties de gegevens eventueel worden gedeeld en 
waarom, en hoe hiervoor toestemming is geregeld. 
 
Ook is de privacyverklaring van Stichting God Bless You Homes opgenomen in dit dossier en staat 
beschreven hoe de privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van allen die met de 
stichting van doen hebben. 
 
Stichting God Bless You Homes hanteert de volgende systemen voor de vastlegging van de 
persoonsgegevens:  
 

- Spreadsheet donateurs 
- Adressen bestand 

 
Spreadsheet donateurs 
Van elke donateur worden de volgende gegevens vastgelegd in een Excel bestand: 

- Voorletters 
- Voorvoegsel 
- Naam 
- Datum donatie 
- Rekeningnummer 
- Omschrijving donatie 

 
Adressen bestand 

- Voorletters 
- Voorvoegsel 
- Naam 
- Adres 
- Postcode 
- Woonplaats 
- Emailadres 
- Nieuwsbrief J/N 

 
 
 
 
 
 
 
 



Spreadsheet donateursadministratie 
 
Spreadsheet donateursadministratie, locatie 
 
De spreadsheet donateursadministratie van Stichting God Bless You Homes wordt lokaal beheerd op 
een laptop bij de penningmeester van Stichting God Bless You Homes.  
De penningmeester is Klaas Kousemaker, woonachtig in Breda. 
De penningmeester maakt elke 2 maanden een back-up van de systemen. De back-up wordt gemaakt 
op losse harde schijf die bewaard wordt in een afsluitbare lade. 
 
De spreadsheet is beveiligd met een wachtwoord. 
 
Spreadsheet donateursadministratie, verwerkingen  
 
Maandelijks worden de donaties van donateurs verwerkt in de spreadsheet. De gegevens worden 
gedownload van de bank en overgenomen in de spreadsheet. In deze spreadsheet worden een 
aantal kolommen toegevoegd om de gelden op de juiste manier te kunnen oormerken. 
Er wordt geen gebruik gemaakt van incasso machtigingen of acceptgiro’s.  
 
Spreadsheet donateursadministratie, beheer 
 
Nieuwe donateurs worden in het de spreadsheet opgenomen wanneer er een donatie wordt gedaan. 
De gegevens van de donateur worden verwerkt. 
De donateursgegevens en de donatie worden bewaard om een sluitende administratie te kunnen 
overleggen.  
 
Adressen bestand 
 
De adressen die bewaard worden in het adressenbestand zijn voor het versturen van de nieuwsbrief 
en de bedankkaart.  
Hiervoor wordt ook een etikettenbestand gemaakt. Dit bestand wordt lokaal beheerd door de 
secretaris van Stichting God Bless You Homes op een laptop. 
De secretaris is Ria Hart, woonachtig in Ugchelen.  
Het bestand wordt uitsluitend gebruikt voor het maken van etiketten en wordt niet met derden 
gedeeld. 
  



Privacyverklaring 
 
Stichting God Bless You Homes legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats e-mailadres en 
overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het bijhouden van de donateurs 
gegevens. Hierbij valt te denken aan de giften die worden gegeven aan de stichting. 
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, dit 
betreft één andere partij te weten Wilde Ganzen. Mochten wij een project starten waarbij een 
samenwerking aan gegaan wordt met Wilde Ganzen, kunnen wij de ontvangen donaties doorgeven 
aan deze derde partij, dit betreft alleen gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk 
zijn. 
Alle aan ons toevertrouwde gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld. 
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreft zoals de 
nieuwsbrief en de bedankkaart. 
 
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Stichting God 
Bless You Homes zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de 
aan haar toevertrouwde persoonsbestanden. 
 
Voor meer informatie kunt contact opnemen met ons secretariaat.   
 


