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Gebruik van persoonsgegevens 
Standaard worden zo weinig mogelijk persoonsgegevens gebruikt om de privacy van betrokkenen zo goed 
mogelijk te beschermen. De gegevens die gebruikt worden zijn: 

• titulatuur, naam, adres, woonplaats, e-mailadres, bankrekeningnummer (IBAN) en 
telefoonnummer 

• inschrijving als donateur en/of als abonnee van de digitale nieuwsbrief 

• gegevens die vrijwillig worden ingevoerd bij de adoptie van een orgelpijp in het kader van het 
pijpenadoptieplan of bij het bestellen van wijn in het kader van de wijnactie of andere nog te 
ontwikkelen acties. De minimale gegevens zijn naam en e-mailadres om bestellingen te kunnen 
verifiëren en om afspraken te kunnen maken voor levering. 

Gegevens worden door donateurs, nieuwsbriefabonnee’s en adoptanten vrijwillig aangeleverd op moment van 
aanmelding of adoptie van een pijp. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt van eigen bestuursleden 
en organisaties waarmee de stichting samenwerkt. 
 
Verwerking van persoonsgegevens 
Persoonsgegevens worden verwerkt met toestemming en/of op grond van een wettelijke plicht. Zij worden 
niet langer dan noodzakelijk bewaard. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt of bewaard. 
Gegevens worden alleen gedeeld met derden bij een wettelijke plicht, dan wel met toestemming van de 
betrokkene. Gegevens worden niet verkocht. Websitegebruik wordt geanalyseerd ter verbetering van de 
werking van de website. De website-analyses zijn niet herleidbaar tot personen en worden niet gebruikt om 
personen te benaderen voor commerciële doeleinden. Voor deze verwerking is een verwerkersovereenkomst 
gesloten. 
 
Doel van de gegevens 
De stichting verwerkt (ontvangen, inzien, muteren en bewaren) persoonsgegevens voor: 

• het voeren van de donateursadministratie; 

• het voeren van de administratie voor bijzondere acties als wijnverkoop en pijpenadoptie; 

• het sturen van (digitale) post en/of informatie aan bestuursleden, donateurs, abonnees en 
organisaties; 

• het sturen van e-mailberichten of nieuwsbrieven via email en/of via de website via de tool 
mailchimp. 

• het lokaliseren van foute of vervallen e-mailadressen 

• het betalen van facturen en vergoedingen. 
 
Het voeren van de donateursadministratie 
De donateursadministratie wordt gevoerd door de penningmeester. De administratie van de nieuwsbrief wordt 
gevoerd door de webmaster van de website van de stichting, zijnde de secretaris. Toegang tot de PC en de 
daarop geplaatste digitale informatie is op meerdere niveaus met verschillende wachtwoorden beschermd. 
 
Het voeren van de financiële administratie 
Voor zover het gaat om de financiële administratie wordt de persoonsinformatie verwerkt door de 
penningmeester en secretaris van het bestuur, zijnde het postadres voor de stichting. 
 
Bewaren van gegevens 
Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode van donateurschap van de stichting Schnitgerorgel 
Zwolle, en als archief bewaard gedurende een wettelijke periode van 7 jaar na het jaar waarin het 
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donateurschap is beëindigd. Dit vanwege de verantwoording die moet kunnen worden gedaan aan de 
belastingdienst in verband met de status van ANBI-instelling.  
Persoonsgegevens van abonnees van e-mails en digitale nieuwsbrieven worden bewaard zolang de abonnees 
deze willen ontvangen. Indien deze verzending op het verzoek van abonnees of door de stichting wordt 
beëindigd, worden de bedoelde persoonsgegevens direct verwijderd.  
 
Gebruik foto’s en bewegend beeld 

• Voor foto’s en bewegend beeld waar personen herkenbaar op staan zal slechts gebruik worden 
gemaakt na vooraf verkregen toestemming van deze personen. 

• Op uitdrukkelijk verzoek van een persoon kan worden besloten tot verwijdering van een foto of 
bewegend beeld van de website.   

 
Rechten van betrokkenen 
Iedere betrokkene van wie de stichting Schnitgerorgel persoonsgegevens verwerkt heeft:  

• recht op inzage van de eigen persoonsgegevens 

• recht op rectificatie daarvan 

• recht op het wissen daarvan 

• recht op beperking van de verwerking daarvan  

• recht op bezwaar tegen de verwerking daarvan  

• recht op overdraagbaarheid van gegevens (data portabiliteit) en  

• klachtrecht bij Autoriteit Persoonsgegevens. 
Wanneer er een expliciet schriftelijk verzoek wordt ingediend door een betrokkene bij de secretaris van de 
stichting (p/a info@schnitgerorgelzwolle.nl ) zal deze uiterlijk binnen een maand reageren op het verzoek. 
 
Verwerkersovereenkomsten 
Met dienstverleners die persoonsgegevens verwerken van personen gelieerd aan de stichting worden 
verwerkersovereenkomsten gesloten. Vanuit zijn functie is de secretaris in voorkomende gevallen 
verantwoordelijk voor het registreren en melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 
De stichting heeft geen verwerkingsregister. Alle maatregelen zijn opgenomen in dit reglement.  
 
Privacyverklaring 
Op publieke uitingen van de stichting wordt een aanduiding gegeven dat een privacyverklaring is in te zien op 
de website van de stichting Schnitgerorgel Zwolle. 
 
Zwolle, maart 2021 
Vastgesteld in de vergadering van 24 maart 2021. 
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