Algemeen
Vanaf 28 mei 2018 wordt de Nederlandse Wbp (Wet bescherming
persoonsgegevens) vervangen door de Europese AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming).

Dossier
In dit dossier is vastgelegd hoe de Stichting Maritiem Onderzoek Nederland (hierna te
noemen STIMON) 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 de privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van allen die met de stichting
van doen hebben.

Privacyverklaring
Stichting Maritiem Onderzoek Nederland legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats,
emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het
donateurschap of de verwerking van een eenmalige gift. Wij verstrekken uw gegevens nooit
aan derden. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk
behandeld.
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting
betreffen, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor bijeenkomsten.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor die doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan
info@stimon.org.
Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u op deze manier doorgeven aan ons
secretariaat.
Stichting Maritiem Onderzoek Nederland zorgt voor een goede en passende beveiliging
(zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

Registratie donateurs
De STIMON hanteert het volgende systeem voor de vastlegging van persoonsgegevens van
donateurs:
In een spreadsheet zijn per donateur de volgende persoonsgegevens vastgelegd:
 Aanmelddatum:
 Voorletters:
 Voorvoegsel:
 Naam:
 Adres:
 Postcode:
 Woonplaats:
 Emailadres: Alle correspondentie met de leden over de stichtingsactiviteiten wordt per
mail verstuurd.
 Afmeldingsdatum:

Naast deze basisgegevens worden optioneel ook de volgende gegeven vastgelegd:
Deze gegevens worden wel gevraagd op het invulformulier op de website, maar zijn
niet verplicht:
 Naam van het schip, als men daarmee verbonden is:
Wij leggen dit vast om in staat te zijn om alle opvarenden tegelijk incidenteel te
kunnen benaderen voor het doen van urgente mededelingen aangaande de STIMON
die alleen hen betreffen.
 Naam van de duikvereniging, als men daarbij aangesloten is:
Wij leggen dit vast om in staat te zijn om alle verenigingsleden tegelijk incidenteel te
kunnen benaderen voor het doen van urgente mededelingen aangaande de STIMON
die alleen hen betreffen.
 Telefoonnummer:
Wij vragen toestemming om het telefoonnummer op te nemen in onze administratie
om onze donateurs incidenteel te benaderen voor het doen van urgente
mededelingen aangaande de STIMON.

Beheer en bijhouding Donateursbestand







Dit spreadsheet wordt bijgehouden op de lokale PC van de Secretaris. Tegelijk wordt
in de Cloud een actuele versie van dit bestand bewaard. Dit geschiedt in de vorm van
een Dropbox-account, waar verder alleen de Voorzitter en de Penningmeester van de
STIMON toegang tot hebben.
Nieuwe donateurs melden zich aan via de website www.stimon.org. De
aanmeldformulieren worden versleuteld verstuurd en komen binnen bij de
Secretaris, die de Penningmeester hiervan in kennis brengt.
Zodra de Penningmeester de donatie heeft ontvangen, geeft hij dat door aan de
Secretaris, die de desbetreffende aanmelding dan opneemt in het bestand. Ook de
afmeldingen worden door de Secretaris afgehandeld.
Afmelden van het donateurschap geschiedt door het zenden van een email naar
info@stimon.org Deze email komt binnen bij de Secretaris, die zorg draagt voor de
verwerking in het spreadsheet.
De website is voorzien van een SSL-certificaat.

Registratie Nieuwsbriefabonnees
De STIMON hanteert het volgende systeem voor de vastlegging van persoonsgegevens van
nieuwsbriefabonnees:
In een spreadsheet zijn per abonnee de volgende persoonsgegevens vastgelegd:
 Aanmelddatum:
 Naam:
 Emailadres: de nieuwsbrief wordt per mail verstuurd.

Beheer en bijhouding Nieuwsbriefabonneebestand






Dit spreadsheet wordt bijgehouden op de lokale PC van de Secretaris. Tegelijk wordt
in de Cloud een actuele versie van dit bestand bewaard. Dit geschiedt in de vorm van
een Dropbox-account, waar verder alleen de Voorzitter en de Penningmeester van de
STIMON toegang tot hebben.
Nieuwe abonnees melden zich aan via de website www.stimon.org. De
aanmeldformulieren worden versleuteld verstuurd en komen binnen bij de
Secretaris.
Afmelden van het abonneebestand geschiedt door het zenden van een email naar
info@stimon.org Deze email komt binnen bij de Secretaris, die zorg draagt voor de
verwerking in het spreadsheet.
De website is voorzien van een SSL-certificaat.

Meldplicht datalekken
Mochten, door welke oorzaak dan ook, de persoonsgegevens dreigen openbaar te
worden, dan wordt door het Bestuur van de STIMON direct de Autoriteit
Persoonsgegevens ingelicht, conform de wettelijke eisen daartoe.

