
 

 
 

Privacyverklaring 
 
Stichting WIM heeft als doel het ondersteunen van weeskinderen in Mali. Geld wordt ingezameld 
van voornamelijk vaste donateurs. De stichting waarborgt de privacy van haar donateurs en volgers, 
en verklaart als volgt.  
 
De stichting legt alleen gegevens vast die donateurs en anderszins geinteresseerden zelf 
verstrekken. Gegevens worden strikt alleen intern gebruikt en worden nooit aan derden ter 
beschikking gesteld. Er vindt geen geautomatiseerde verwerking plaats. 
  
Via de website www.stichtingwim.nl kunt u zich aanmelden als vaste of éénmalige donateur en/of 
voor ontvangst van de nieuwsbrief. Verplichte invulvelden betreffen het e-mail adres en (in geval 
van donaties) het bankrekeningnummer. Adres en telefoonnummer kunnen optioneel ingevuld 
worden maar zijn niet verplicht. De website applicatie verwerkt het invulformulier automatisch in 
een mail aan de penningmeester. 
 
Donaties worden ontvangen of geincasseerd op onze Rabo bankrekening, die via internetbankieren 
wordt beheerd. In het incasso-adresboek worden de vaste donateurs geregistreerd: naam + 
rekeningnummer + bedrag + maand van incasso. 
 
De interne donateursadministratie bestaat uit de registratie in databestanden op een lokale, private 
computer die voorzien is van deugdelijke virusbescherming en een firewall. Er worden van deze 
administratie online geen backups of kopieen bewaard. 
 
Er worden geen gegevens door derden verwerkt. Ook verzending van post en nieuwsbrieven 
geschiedt rechtstreeks en geheel in eigen beheer. 
 
U kunt zich op enig moment en zonder verplichte opgaaf van redenen afmelden voor ontvangst van 
de nieuwsbrief en/of stopzetten van het donateurschap. U kunt opzeggen via mail of telefonisch, en 
deze zal direkt verwerkt worden. 
 
Desgevraagd zal Stichting WIM u inzicht bieden in welke persoonsgegevens we van u geregistreerd  
hebben, en desgewenst deze aanpassen, corrigeren of verwijderen. Dit geldt ook voor voormalige 
donateurs en/of ontvangers van de nieuwsbrief. 
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