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Privacyverklaring
De Stichting Fanampiana Sekoly Malagasy (verder te noemen: stichting) gaat op een zorgvuldige
manier om met de gegevens van haar nieuwsbrieflezers en donateurs.
Van de nieuwsbrieflezers en donateurs worden uitsluitend die gegevens genoteerd die noodzakelijk
zijn voor het functioneren van de stichting. Het betreft de naamgegevens en e-mailadressen,
teneinde hen te kunnen informeren over de voortgang van de stichting en het project op
Madagaskar, alsmede de gegevens voortvloeiende uit de toezeggingen en donaties van de
donateurs.
Deze gegevens zijn te allen tijde in te zien bij de voorzitter van de stichting en kunnen worden
aangevuld, gecorrigeerd of verwijderd voor zover die gegevens onjuist of achterhaald zouden blijken
te zijn.
De gegevens van de lezers van de nieuwsbrief worden, na verzoek tot verwijdering, niet meer
gebruikt en maximaal één jaar nog bewaard. Dat vanwege de mogelijkheid dat er nog
gecorrespondeerd dient te worden.
De gegevens van onze donateurs worden na beëindiging van de donatietoezegging en het verzoek
om doorgehaald te worden ook niet meer gebruikt. Daadwerkelijke doorhalen van die gegevens zal
plaatsvinden zeven kalenderjaren na de laatste donatie. Dit in verband met de fiscale bewaarplicht
van de stichting.
De hierboven genoemde gegevens worden in een Exel-sheet bewaard, wat toegankelijk is voor de
bestuursleden van de stichting. Dit bestand is beveiligd met een wachtwoord.
Indien het bestuur gebruik gaat maken van diensten van een extern administratiekantoor dan kan
het bestuur de informatie op vertrouwelijke wijze met dit kantoor delen, de lezers en donateurs
worden onverwijld geïnformeerd.
Deze privacyverklaring is vastgesteld in de bestuursvergadering van mei 2018. De verklaring is
gepubliceerd op de site https://stichtingfsm.nl .
Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter, 06-51320771.

