
 
 

AVG protocol voor kleine stichtingen  
 
In dit dossier is vastgelegd hoe Stichting Kibandaongo 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 dossier opgenomen en staat beschreven hoe deze 
onder de aandacht wordt gebracht van allen die met de stichting van doen hebben.  
 
Stichting Kibandaongo hanteert het volgende systeem voor de vastlegging van persoonsgegevens:  
Voorletters, Voorvoegsel, Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, E-mailadres en Telefoonnummer. 
Alle correspondentie wordt per e-mail verstuurd. Als een e-mailadres niet bekend is, of bij versturen 
van grotere informatie zoals b.v. een brochure, gaat correspondentie per post. 
Wij vragen toestemming om het telefoonnummer op te nemen in onze administratie om onze 
donateurs incidenteel (hooguit 2 x per jaar) te benaderen. 
Stichting Kibandaongo deelt geen gegevens met derden. 
 
Privacyverklaring 
Stichting Kibandaongo legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige 
gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap, vriend van de stichting of 
de verwerking van een (eenmalige) gift. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die 
diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals banken voor de verwerking van incassomachtigingen, 
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. Uw e-
mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals 
nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de 
doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur of vriend. 
Stuur daarvoor een e-mail aan info@medischcentrumkenia.nl. Ook adreswijzigingen en andere 
wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat. Stichting Kibandaongo zorgt voor een goede en 
passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden. 
 
Beveiliging 
Stichting Kibandaongo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Kibandaongo maakt gebruik van 
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde 
handen vallen. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Kibandaongo  
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Kibandaongo op via 
info@medischcentrumkenia.nl.  
 
Vestigingsadres Stichting Kibandaongo: Schout Backstraat 4, 5037 MK Tilburg. 
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 52105237. 
Telefoon: 0642317014, E-mailadres: info@medischcentrumkenia.nl. 
 
Tilburg, 3 mei 2021 
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