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het wekken van belangstelling voor het werk en de
uitvoeringen die door, of onder de zorg van de stichting:
Stichting de Vuurvogel, gevestigd te Zwolle worden uitgevoerd,
en het werven van fondsen en andere middelen teneinde die
ten goede te laten komen aan de Stichting de Vuurvogel.

Ter bereiking van haar doelstellingen werft en onderhoudt de Stichting banden met donateurs
(onder de benaming: Vrienden); van de groep donateurs houdt de Stichting een bestand bij, waarin
gegevens van deze donateurs zijn verzameld.
De gegevens van de Vrienden worden verzameld door bij aanmelding een aanmeldingsformulier
door hen te laten invullen.
Doel van vastleggen gegevens van de Vrienden is het bijhouden van de administratie en het
vastleggen van de noodzakelijke gegevens voor de donatie-inning.
Daarnaast wordt het mailadres gebruikt voor de toezending nieuwsbrief van de Stichting Vuurvogel
en mededelingen omtrent inning donatie of andere van belang zijnde mededelingen aan de
Vrienden.
De volgende gegevens worden verzameld:
- Voornaam en achternaam Vriend
- Mailadres(sen)
- overzicht van de in het voorgaande én het lopende jaar ontvangen donaties
De bovenstaande gegevens worden door de secretaris van de Stichting vastgelegd in een Excel
overzicht.
Opslaan en bewaren van de gegevens:
Het overzicht van gegevens wordt door de secretaris verzameld en vastgelegd in een bestand; dit
bestand wordt niet gedeeld met derden, behoudens voor zover dat nodig is met het oog op het
actueel houden van de verzendlijst van de nieuwsbrieven van de Stichting Vuurvogel.
Bij beëindiging van het donateurschap worden de betreffende gegevens van de (ex-)donateur uit het
gegevensbestand verwijderd.
De gegevens die zijn ingevoerd in de computer zijn alleen door de secretaris te gebruiken, te
muteren en te bekijken. De computer is beveiligd met een opstartwachtwoord.
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