Persoonsregistratie t.b.v. NCD Nederland

Persoonsgegevens
Ten behoeve van het werk van de Stichting NCD Nederland wordt er gebruik gemaakt van
persoonsgegevens. Deze gegevens hebben vier doelen:
-

Het informeren van de doelgroep over bijeenkomsten t.b.v. de doelgroep
Het informeren van de doelgroep over nieuwe ontwikkelingen
Het leggen van contact t.b.v. gemeente onderzoeken en persoonlijke testen
Het sturen van rekeningen voor testen en onderzoeken

Mailings
Voor het informeren van de doelgroep worden er namen en emailadressen bijgehouden. Dit wordt
gedaan in mailchimp (www.mailchimp.com). Gebruikers kunnen zich hier zelfstandig uitschrijven. Bij
iedere email wordt hiertoe de mogelijkheid geboden. Om te voorkomen dat gebruikers opnieuw
toegevoegd worden blijven de namen en emailadressen bewaard in Mailchimp maar niet meer actief
gebruikt..

Emails
De overige contactgegevens worden bijgehouden in de e-mailprogramma’s t.b.v. het beantwoorden
van email die binnenkomt op info@ncd-nederland.org en/of paul@ncd-nederland.org. Hierin
worden naam en emailadres gegevens vastgelegd. E-mails worden bewaard.

Administratie
Ook worden er persoonsgegevens bijgehouden in het administratie programma dat gebruikt wordt.
Hierin worden naam, adres, telefoon en email bijgehouden. Ook wordt de kerk / gemeente
vastgelegd en een eventueel bankrekeningnummer. Dit ten behoeve van het versturen van
rekeningen en declaraties en het bijhouden van de administratie.

Verwijderen persoonsgegevens
De penningmeester van het bestuur fungeert tevens als beheerder voor de persoonsgegevens.
Verzoeken die ingediend worden via het emailadres van de stichting om gegevens te verwijderen
zullen altijd opgevolgd worden. De gegevens worden dan uit alle bestanden die aan de stichting
toebehoren worden verwijderd. Dit behalve de gegevens die nodig zijn voor het voeren van een
correcte financiële administratie. Gegevens die staan op rekeningen en declaraties worden niet
verwijderd uit het administratie programma.

Onderzoeken (NCD-International)
De gegevens van de gemeenteonderzoeken vallen onder het beheer van NCD-International. De
gegevens die zijn ingevuld in het voorgangersformulier worden bewaard en de onderzoeksresultaten
worden bewaard. Er worden geen gegevens bewaard van individuele gemeenteleden. De facilitator
(iemand die het proces voor de gemeente op de website stuurt) kan gegevens van onderzoeken
wissen.

eTesten
De gegevens van de eTesten vallen ook onder het beheer van NCD-International. NCD-Nederland
verwijst door naar deze testen en faciliteert de vertaling hiervan.
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