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Contactgegevens
Stichting Project Share Nederland
Adres: Mastbos 168. 7543GP Enschede
Email: stichting@projectshareghana.org
Website: www.projectshareghana.org
IBAN: NL83 RABO 0152556281
KvK nummer: 27348004
RSIN: 821012332
Privacy
Uw privacy is belangrijk, voor u en voor ons. Wij leggen daarom graag uit waarom en hoe wij
omgaan met uw persoonsgegevens. Voor algemene vragen of klachten in verband met deze
privacyverklaring kunt u met ons contact opnemen via bovenstaande adressen. Alle
betrokkenen kunnen desgewenst een klacht kan indienen bij de relevante privacy
toezichthouder.
Doel
Het doel van stichting Project Share Nederland (PSN) is om fondsen voor de activiteiten van
Project Share Ghana (PSG) te verwerven. PSG probeert verbetering in het
gemeenschappelijke leven in het Gushegu-district te verwezenlijken. Fondsen worden
exclusief gebruikt voor het werk van PSG, met name de verschillende projecten bijvoorbeeld
in het onderwijs, de gezondheidszorg en de landbouw.
Persoonsgegevens
Noodzakelijk voor het behalen van dit doel is dat de Nederlandse achterban op de hoogte en
betrokken is bij de activiteiten van Project Share Ghana. Dit doen we door meerdere keren
per jaar een digitale nieuwsbrief te sturen naar de achterban.
Wij verzamelen persoonsgegevens op drie manieren: via de bankrekening, via de
nieuwsbriefverzending en via overig contact, zoals contact van u met ons per mail bij vragen
of opmerkingen.
Bankrekening
Van donateurs wordt de naam die gekoppeld is aan hun bankrekening bekend bij ons. Deze
gegevens worden automatisch bewaard door de bank, voor de duur van de rekening. We
gebruiken deze gegevens zelf ook voor het voeren van een financiële administratie, onder
andere vanwege de verplichtingen die bij het hebben van een ANBI-status hoort. Met de
projectmedewerkers bestemd delen wij regelmatig afschriften van de specifiek voor hen
bestemde giften. Wilt u een dergelijke gift anoniem overmaken dan dient u dit expliciet te
vermelden bij de mededelingen.

Nieuwsbrief
Via Mailchimp versturen wij meerdere keren per jaar een digitale nieuwsbrief om de
achterban van Project Share Ghana te informeren over nieuws van Project Share.
Digitale brieven kunnen alleen verzonden worden als er een emailadres bekend is.
Van ontvangers van de nieuwsbrief is bij ons daarom het emailadres bekend. Dit hebben we
vanzelfsprekend nodig voor het verzenden van de brief. Ontvangers van de nieuwsbrief
hebben zichzelf actief opgegeven hiervoor. We bewaren deze persoonsgegevens tot de
ontvanger van de nieuwsbrief zich afmeldt voor het ontvangen van de brief. Ontvangers van
de nieuwsbrief hebben zo recht op correctie en verwijdering van hun persoonsgegevens.
Met Mailchimp hebben we een verwerkersovereenkomst.
Overig contact
Als u ons mailt met een vraag of opmerking, is de informatie die u ons vertelt bij ons bekend.
De gevoerde correspondentie bewaren wij in de mailbox voor archiefdoeleinden. Wij
hanteren hierbij een bewaartermijn van vijf jaren.
Categorieën van persoonsgegevens
De categorieën van persoonsgegevens die wij verzamelen zijn dus:
Persoonlijke identificatiegegevens: Naam, e-mailadres, rekeningnummer
Financiële gegevens: Bankrekening en betaalgedrag.

