
Privacyprotocol – Stichting Nanginyi 

Stichting Nanginyi werkt volgens het volgende privacy protocol: 

Stichting Nanginyi bewaard alleen persoonsgegevens die doorgeven worden door de 

donateurs via de website. De donateurs zijn vrij om te bepalen welke persoonsgegevens zij 

doorgeven (hier zitten geen verplichtingen aan). Eventuele gegevens die bewaard worden 

zijn: naam, achternaam, adres, en e-mail. Deze gegevens worden bewaard op de website 

www.stichtingnanginyi.nl (deze website heeft een SSL certificaat). Deze gegevens zullen 

gebruikt worden om donaties en bestellingen af te handelen en zullen voor geen enkele andere 

doeleinden gebruikt worden. Donateurs staan vrij om hun gegevens op te vragen bij Stichting 

Nanginyi en/of om verwijdering van deze gegevens te vragen. Donateurs dienen hiervoor 

contact op te nemen via stichtingnanginyi@gmail.com. Donateurs zullen alleen publiek 

worden genoemd op de website of sociale media na het geven van toestemming.  

Stichting Nanginyi verstuurd enkele keren per jaar een nieuwsbrief naar geïnteresseerden. 

Voor deelname hebben de ontvangers zich ingeschreven via de website 

www.stichtingnanginyi.nl1. De gegevens van de ingeschrevenen worden alleen gebruikt voor 

het versturen van de nieuwsbrieven. Stichting Nanginyi werkt hiervoor met verwerker laposta. 

Onder laposta en Stichting Nanginyi is een verwerkingsovereenkomst gesloten onder de 

vernieuwde regelgeving omtrent AVG. Daarnaast hebben de bestuurders van Stichting 

Nanginyi toegang tot deze lijst van e-mailadressen. Ontvangers van de nieuwsbrief staan ten 

alle tijde vrij hun lidmaatschap op de nieuwsbrief op te zeggen. Zij kunnen dit gemakkelijk 

doen door een email te sturen naar stichtingnanginyi@gmail.nl of zich af te melden via de 

link onder aan de nieuwsbrief.  

Het bestuur van Stichting Nanginyi is verantwoordelijk voor de bescherming van de 

persoonsgegevens van donateurs. De stichting heeft een procedure in werking voor het 

melden van eventuele datalekken.  

 

                                                 
1 Tot aan 24 December 2017 hebben enkele donateurs nieuwsbrieven ontvangen. Sinds 24 December 2017 

worden nieuwe ontvangers van onze nieuwsbrieven alleen nog geworven via het aanmeldpunt op de website 

www.stichtingnangniyi.nl 
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