
 

 

 
AVG reglement Stichting Classic Night Concerts 

 

Inleiding 

In dit reglement is vastgelegd hoe Stichting Classic Night Concerts omgaat met de aan haar 

toevertrouwde (persoons)gegevens, met welke instanties de gegevens worden gedeeld en 

waarom, en hoe hiervoor de toestemming van de betrokkenen is geregeld. Ook is het 

privacyverklaring van de stichting in dit dossier opgenomen, en s taat beschreven hoe het 

privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van allen die met de stichting van doen 

hebben. 

 

Vastlegging persoonsgegevens 

 De Stichting Classic Night Concerts legt de volgende persoonsgegevens vast in haar 

administratie. : 

 

Donateursadministratie, beheer 

-Aanmelddatum 

-Wijze van bekendheid met de Stichting  (bijvoorbeeld onbekend, nieuwsbrief, website, 

persoonlijk contact) 

-Voorletters:  

-Voorvoegsel:  

-Achternaam:  

-Adres:  

-Postcode:  

-Woonplaats: 

-emailadres 

-Betaalmethode: 0 via factuur verzonden door de Stichting  0 overboeking dmv periodieke 

bankoverschrijving 

-Bankgegevens:  

-Afmeldingsdatum: 

 

 

 

 



Werkwijze 

Nieuwe donateurs melden zich aan bij het secretariaat en worden door het bestuur verwerkt. 

Afmeldingen komen eveneens binnen bij het secretariaat. De afmeldingen worden eveneens 

maandelijks verwerkt door het bestuur. Afmeldingen worden nog 2 jaar in het systeem 

bewaard. (Dit i.v.m. wettelijke eisen m.b.t. kunnen aanleveren van financiële bewijsstukken) 

Daarna wordt de betrokkene en zijn of haar gegevens uit het systeem verwijderd. 

 

Pr ivacy verklaring AVG 

Stichting Classic Night Concerts legt alleen gegevens vast zoals voornoemd, die 

noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een 

eenmalige gift. De Stichting verstrekt  gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor 

onze stichting uitvoeren, zoals drukkers voor het afdrukken van etiketten, 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. De Stichting 

werkt alleen samen met leveranciers  die zich aantoonbaar houden aan de AVG richtlijnen.  

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die de Stichting 

betreffen zoals nieuwsbrieven. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de 

doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Donateurs kunnen zich te allen tijde afmelden door 

het sturen van een mail aan aan stcnc@gmail.com. 

 

 

 


