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Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 

In dit dossier is vastgelegd hoe de Stichting Promovere Sanus Canibus 

omgaat met de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens, met welke 

instanties de gegevens worden gedeeld en waarom. 

 

Ook is de privacyverklaring van de stichting in dit document opgenomen, 

en staat beschreven hoe de privacyverklaring onder de aandacht wordt 

gebracht van allen die met de stichting van doen hebben. 

 

De Stichting Promovere Sanus Canibus hanteert de volgende 

systemen voor de vastlegging van persoonsgegevens: 

 

* E-Boekhouden; een online boekhoudprogramma inclusief donateurs-

administratie. Hierin worden de volgende gegevens opgenomen: 

- Voorletters en naam 

- Geslacht 

- Adres, postcode en woonplaats 

- Telefoonnummer 

- Mailadres 

- Ingangsdatum 

- Of de persoon een fokker of dekreu-eigenaar is 

- Of de persoon een pupkoper is van een van de via de stichting 

aangesloten fokkers. 

Deze gegevens worden vastgelegd in verband met contactmomenten de 

stichting aangaande. 

Alle correspondentie met donateurs over de stichtingsactiviteiten en het 

donateurschap wordt per mail verstuurd. 

 

De donateursadministratie wordt beheerd door de penningmeester en 

secretaris. Nieuwe donateurs melden zich aan bij de secretaris. De 

secretaris levert de nieuwe aanmeldingen aan bij de penningmeester die 

de aanmeldingen in het programma verwerkt. 

De afmeldingen komen eveneens bij de secretaris binnen en worden 
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verwerkt door de penningmeester. 

Afmeldingen worden nog 3 jaar in het systeem bewaard. Daarna wordt de 

betrokkene uit het systeem verwijderd. 

 

* ZooEasy; een online stamboekprogramma. Hierin worden de volgende 

gegevens opgenomen: 

- Voorletters en naam 

- Adres, postcode en woonplaats 

- Telefoonnummer 

- Mailadres 

- Of de persoon een eigenaar, fokker of dekreu-eigenaar is 

Deze gegevens worden vastgelegd in verband met de opmaak van 

stambomen en de invoer van fokdieren. 

 

Het stamboekprogramma wordt door meerdere bestuursleden en gekozen 

vrijwilligers, die werkzaamheden voor de stichting uitvoeren, beheerd. 

 

* Google Drive; een online opslagdienst, een zogenaamde clouddienst. 

Hierin wordt de gehele administratie opgeslagen. 

 

De Google Drive wordt door meerdere bestuursleden en gekozen 

vrijwilligers, die werkzaamheden voor de stichting uitvoeren, beheerd. 

 

Website: 

 

De website van de stichting is voorzien van een SSL-certificaat. 

De in te vullen digitale formulieren op de website worden versleuteld 

verstuurd. 

 

Foto’s: 

 

Foto’s die in een openbare ruimte of openbare gelegenheid gemaakt zijn, 

kunnen redelijkerwijze worden gepubliceerd, tenzij iemand expliciet heeft 

aangegeven niet op de foto te willen. 

 

Privacyverklaring: 

 

Stichting Promovere Sanus Canibus legt gegevens vast zoals naam, adres, 

woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de 

uitvoering van het donateurschap, verwerking van giften en het opmaken 

van stambomen. 

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor 

onze stichting uitvoeren, zoals drukkers voor eventuele clubbladen, 

banken voor de verwerking van eventuele incassomachtigingen, en alleen 
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die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. 

Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en onze 

leveranciers vertrouwelijk behandeld. 

Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze 

stichting betreffen zoals nieuwsbrieven, facturen etc. 

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn 

verkregen. 

 

U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail 

naar info@sanus-canibus.nl 

Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven via dit 

mailadres. 

 

Stichting Promovere Sanus Canibus zorgt voor een goede en passende 

beveiliging, zowel technisch als fysiek, van de aan haar toevertrouwde 

persoonsbestanden. 

 

Foto’s die in een openbare ruimte of openbare gelegenheid gemaakt zijn, 

kunnen redelijkerwijze worden gepubliceerd, tenzij iemand expliciet heeft 

aangegeven niet op de foto te willen. 

 

Privacyverklaring wordt onder de aandacht gebracht door: 

 

Plaatsing op de website van de Stichting bij Statuten en Reglementen. 

Vermelding in de welkomstmail aan een nieuwe donateur. 

 

Geheimhoudingsverklaring: 

 

Ieder bestuurslid of vrijwilliger die inzage heeft in persoonsgegevens 

tekent de volgende geheimhoudingsverklaring: 

 

De bestuurder of vrijwilliger van de Stichting Promovere Sanus Canibus, 

kortweg SPSC genoemd, verplicht zowel tijdens de duur van zijn of haar 

functie als na beëindiging daarvan zich te onthouden van het doen van 

enige mededeling aan derden, in welke vorm dan ook, hetzij direct, hetzij 

indirect, aangaande enige bijzonderheid van de SPSC waarvan de 

bestuurder of vrijwilliger redelijkerwijs kan begrijpen dat zulks niet 

bestemd is voor kennisname door derden. De bestuurder of vrijwilliger is 

gehouden data, gegevens, informatie en alles wat hem of haar in het 

kader van de uitvoering van de functie ter kennis komt, vertrouwelijk te 

behandelen. Op het gebruik van vorenbedoelde data, gegevens en 

informatie is de AVG van toepassing. Alle zaken, waaronder begrepen 

schriftelijke stukken en fotokopieën daarvan, alsmede geautomatiseerde 

gegevensdragers die de bestuurder of vrijwilliger van of ten behoeve van 

mailto:info@sanus-canibus.nl


 

4 
 

de SPSC tijdens de uitoefening van de functie onder zich krijgt, zijn en 

blijven eigendom van de SPSC. De bestuurder of vrijwilliger zal deze 

zaken op het eerste verzoek van de SPSC, doch in elk geval op het tijdstip 

waarop de functie eindigt, wederom aan de SPSC ter beschikking stellen. 

Het niet nakomen of veronachtzamen van de verplichtingen als hiervoor 

bedoeld kan leiden tot rechterlijke consequenties. 

Ik heb kennisgenomen van de opgelegde verplichting en verklaar mij 

daaraan te zullen houden. 


