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Informatie m.b.t. de toestemmingsbrief Yasap AVG
Betreft: AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Beste donateurs,
In het kader van de nieuwe privacy wet (AVG), moeten we het volgende onder uw aandacht brengen:
Sinds 25 mei 2018 is het nodig om een aantal zaken in relatie tot uw persoonlijke gegevens beter en
formeler te regelen. Dat geldt ook voor een Stichting als Yasap, al is de impact voor u en ons beperkt,
hieronder opgesomd.
Privacyverklaring
Als bijlage bij deze brief vindt u de Yasap privacyverklaring. Deze wordt ook op de website gezet. We
willen u vragen deze door te lezen en hierop akkoord te geven middels deze brief (zie onder).
Website
Op de website staat geen persoonlijke informatie over donateurs tenzij u daar toestemming voor geeft,
bijvoorbeeld voor publicatie van foto’s waar u op staat. Emailadressen van donateurs worden niet
gepubliceerd of aan derden geleverd; Ze staan wel in Gmail.
Onder menu Yasap NL > bestuur staan wel enkele persoonlijke gegevens van de bestuursleden en
van sommige nauw betrokkenen. Aan hen wordt toestemming gevraagd of die gegevens op de website
geplaatst mogen worden.
AVG geldt alleen voor Europeanen. Dit betekent dat de Timorezen die op de foto’s staan geen
toestemming hoeven te geven.
Email
Wij versturen goepsmails naar donateurs op ‘de BCC manier’.
Rondschrijven
Nieuwsbrieven worden via de mail verstuurd. Sommige donateurs, die dit hebben aangegeven kunnen
de nieuwsbrieven per post ontvangen.
We verzoeken u kennis te nemen van onze privacyverklaring en akkoord te geven op hetgeen
hieronder beschreven staat. U kunt deze ingevulde toestemmingsverklaring gescand per mail
retourneren. Lukt scannen niet, dan kunt u ook de door u ondertekende brief per post sturen naar het
adres wat in de privacyverklaring is genoemd. Uw antwoord wordt door Yasap digitaal gearchiveerd ten
behoeve van de administratie voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de
overheid.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Yasap
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Hierbij geef ik Yasap toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens, zoals dat beschreven
is in de bijgevoegde privacyverklaring die ook op https://yasap.nl staat.
Hierbij geef ik

wel / geen

toestemming voor gebruik van foto’s van mij op https://yasap.nl

(Omcirkel wat voor u van toepassing is).
.
Bijvoorbeeld foto’s van gasten die Timor bezochten of gaan bezoeken.
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