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Inleiding
Vanaf 28 mei 2018 is de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit dossier is vastgelegd hoe de
Stichting The Ride on Education omgaat met de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens en
bijzondere persoonsgegevens, met welke instanties de gegevens worden gedeeld en waarom en hoe
hiervoor de toestemming van de betrokkenen is geregeld.

1. Register verwerkingen
Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens
Met ‘persoonsgegevens’ worden de gegevens bedoeld die te herleiden zijn tot een persoon. Dit zijn bijv.
de naam en adresgegevens van iemand. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ bedoelt men gegevens van
ras, religie, seksuele geaardheid, strafrechtelijk verleden, politieke voorkeur, medische gegevens en
burgerservicenummer.
Gegevens van deelnemers
Welke gegevens vragen wij?
De gegevens van deelnemers (fietsers) waar wij over beschikken zijn enkel de persoonsgegevens die men
invult op het aanmeldformulier. Dit zijn: voor- en achternaam, adres, postcode, geboortedatum,
e-mailadres, mobiel telefoonnummer. Het is mogelijk dat de fietser een contactpersoon in Nederland
aanwijst, waarvan dan ingevuld dient te worden: voor- en achternaam, adres, postcode, e-mailadres en
telefoonnummer. De deelnemer zet zijn/haar handtekening onder het formulier om de aanmelding
definitief te maken.
Stichting The Ride on Education vraagt, in nieuwsbrieven en/of tijdens de informatieavonden, of er
deelnemers zijn van wie het gewenst is dat er medische gegevens bekend zijn. Deelnemers zijn niet
verplicht deze te delen; dit is een vrije keuze. Deelnemers kunnen dit delen met de secretaris en er
wordt uiteraard strikt vertrouwelijk met deze gegevens omgegaan.
Waarom vragen wij deze gegevens en waarvoor worden ze gebruikt?
Wij vragen om bovengenoemde gegevens van deelnemers (en evt. contactpersoon), omdat wij moeten
kunnen bijhouden wie er precies mee gaan fietsen. Adresgegevens en postcode kunnen gebruikt worden
om folders naar de deelnemers te sturen die hierom vragen op het aanmeldformulier. Wij vragen een
telefoonnummer en e-mailadres om contact op te kunnen nemen met de deelnemers, wanneer dit nodig
is. Door het aanmeldformulier te ondertekenen verklaart de deelnemer expliciet dat het e-mailadres
gebruikt mag worden voor berichten die te maken hebben met de sponsorfietstocht. Het versturen van
deze berichten, bijv. in de vorm van nieuwsbrieven, doen wij zelf; rechtstreeks vanaf het e-mailadres van
Stichting The Ride on Education (dit geschiedt niet via toepassingen als MailChimp) en/of uit hoofde van
de functie vanaf een privé-e-mailadres. Wij houden hiertoe een nieuwsbrieven bestand bij
(spreadsheet), waarvoor men zich kan afmelden door te mailen naar: info@therideoneducation.nl. Wij
vragen een geboortedatum, omdat minderjarige deelnemers een begeleider dienen te hebben, tijdens
de tocht.
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Bankgegevens
Op het aanmeldformulier staat wat de inschrijfkosten zijn. De deelnemers maken dit bedrag zelf naar
onze stichting over. Er is geen sprake van incassomachtiging of acceptgiro. Wanneer de deelnemers deze
inschrijfkosten overgemaakt hebben, zien wij dit bij onze bank. Wij kunnen het bankrekeningnummer
van de deelnemer zien, maar slaan deze nergens op.
Spreadsheet
Nieuwe deelnemers sturen het ingevulde aanmeldformulier per post naar op of scannen het in en mailen
het naar The Ride on Education. De secretaris krijgt de nieuwe aanmeldingen binnen en deelt deze, per
e-mail en/of in bestuursvergaderingen, met de penningmeester zodat deze de aanmeldingen kan
verwerken in een spreadsheet.
Het delen van gegevens
We gaan zeer zorgvuldig om met de gegevens van deelnemers en het delen van gegevens gebeurt alleen
wanneer dit strikt noodzakelijk is. Tijdens de tocht overnachten de deelnemers op campings die The Ride
on Education vooraf gereserveerd heeft. Campings kunnen vragen om persoonsgegevens van
deelnemers voor hun eigen administratie. Deelnemers kunnen er, op eigen initiatief, voor kiezen elders
te overnachten en hiervoor draagt The Ride on Education dan ook geen verantwoordelijkheid.
De drukker van de folders en/of posters krijgt geen gegevens van deelnemers. Het versturen van folders
en/of posters doen we zelf; dit besteden we niet uit.
Gegevens van donateurs
Sponsors: eenmalige donateurs
De deelnemers laten zich sponsoren door bijv. vrienden, familie, kennissen, buren, collega’s, enz. De
sponsors noemen wij ‘donateurs’. De donateurs maken zelf een eenmalige sponsorbijdrage over naar
onze stichting. Er is geen sprake van incassomachtiging of acceptgiro en wij hebben dan ook geen
‘vast donateurbestand’.
Spreadsheet: welke gegevens bewaren we?
Omdat wij van onze deelnemers een minimum sponsorbedrag van €250,- verwachten, houden wij in een
spreadsheet (Excel-bestand) wel voor iedere deelnemer bij welke donaties er binnengekomen zijn. Van
de donateurs noteren wij: datum waarop de donatie binnen kwam, voorletter(s) en achternaam van de
donateur, de woonplaats van de donateur en het bedrag dat overgemaakt is. Het bestand kan worden
ingezien en bewerkt door de bestuursleden van The Ride on Education en wordt bewaard op
computers/laptops die met een wachtwoord beveiligd zijn en voorzien zijn van antivirus programma’s.
Hoe lang bewaren we de gegevens?
Jaarverslagen en onderliggende documenten, waaronder de spreadsheet met gegevens van donateurs,
worden voor de fiscus zeven jaar bewaard.
Rechtstreekse donaties
Wanneer een donateur rechtstreeks doneert aan een stichting waarvoor gefietst wordt, dan maakt de
donateur middels zijn/haar overboeking dus zelf zijn/haar naam, woonplaats en sponsorbedrag kenbaar
aan die betreffende stichting.
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Het delen van gegevens
We sturen de deelnemers individuele overzichten waarin ze kunnen zien welke donaties
(sponsorbedragen) er op hun naam binnen gekomen zijn, zodat zij weten of ze de drempel van 250 euro
halen/behaald hebben. Deelnemers kunnen in hun individuele overzicht de volgende gegevens van
donateurs zien: datum waarop de donatie binnen kwam, voorletter(s) en achternaam van de donateur,
de woonplaats van de donateur en het bedrag dat overgemaakt is. We willen benadrukken dat
deelnemers alleen hun eigen donatieoverzicht krijgen en dat deelnemers niet de overzichten van andere
deelnemers kunnen inzien.
The Ride on Education maakt de totale opbrengst per stichting zelf over naar de stichtingen waarvoor
gefietst is, zonder gegevens van donateurs te delen. De jaarverslagen van The Ride on Education worden
gecontroleerd door een externe deskundige. Deze kan de spreadsheet met gegevens van donateurs
inzien ter controle van het financiële gedeelte. Deze externe deskundige heeft geheimhoudingsplicht.
Overige
Tijdens The Ride on Education rijdt er een auto/busje met aanhanger mee. We bewaren geen gegevens
van bedrijven/personen die ons deze verhuren of ter beschikking stellen, al dan niet voor een
gereduceerd bedrag. Wel bewaren we facturen, om administratieve redenen.
The Ride on Education hanteert een back-up systeem: de penningmeester maakt back-ups op een extern
medium, om verlies van gegevens tegen te gaan. Deze back-ups zijn alleen toegankelijk voor het bestuur.
The Ride on Education is een kleine stichting en verwerkt niet op een grote schaal persoonsgegevens en
bijzondere persoonsgegevens. Daarom is er geen toezichthouder aangewezen.
Op onze website verzamelen we geen gegevens van bezoekers. Onze website heeft dan ook geen cookie
notice.

2. Privacyverklaring
Stichting The Ride on Education legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en
overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de deelneming aan de jaarlijkse
sponsortochten en voor het donateurschap c.q. de verwerking van eenmalige giften.
De privacytaak is belegd bij de secretaris van het bestuur. Gegevens worden uitsluitend verstrekt aan
partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren zoals campingbeheerders, of aan partijen die
sponsorgelden ontvangen. Het betreft alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking
noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers en
begunstigden vertrouwelijk behandeld.
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals
nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de
doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief en/of als deelnemer. Stuur daarvoor een mail aan
info@therideoneducation.nl. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons
secretariaat. Stichting The Ride on Education zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel
technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.
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