Privacyverklaring van de Stichting voor Surinaamse Genealogie
Het bestuur van de Stichting voor Surinaamse Genealogie, hierna SSG genoemd, is
verwerkingsverantwoordelijk voor de adressenbestanden van zijn donateurs.
De SSG staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34150835.
De SSG stelt zich ten doel:
Het bevorderen van kennis omtrent Surinaams familieonderzoek en voorts al hetgeen
hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in
de ruimste zin des woords.
De SSG probeert haar doelstelling te bereiken door het bevorderen van toegankelijkheid,
ontsluiting en bekendheid van relevante archieven, verbreden en verdiepen van banden
met archief-instellingen en beheer van een databestand van en voor donateurs. De
Stichting bevordert ook uitwisseling van informatie omtrent de Surinaamse familiegeschiedenis.
De persoonsgegevens in bezit van de SSG bevatten:
Naam, adres, woonplaats, mailadres en telefoonnummer
Doeleinden en verwerking van de donateursgegevens:
De doeleinden van de donateurs adresbestanden zijn de donateurs, die allen een persoonlijke
inlogcode hebben, de mogelijkheid te bieden achter de inlogcode de overige donateurs te ‘ontmoeten’
teneinde door kruisbestuiving hun genealogische zoektocht te verbreden en te verdiepen.
NB: deze donateursgegevens vermelden uitsluitend naam, emailadres en (indien opgegeven)
telefoonnummer
Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking van de donateursgegevens
De donateursgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de boekhouding (donateursbijdragen boeken)
en voor verzending van het tweejaarlijkse tijdschrift van de SSG, de WiRutu.
De ontvangers van de persoonsgegevens zijn:
Het SSG bestuur en de drukkerij die voor verzending van de WiRutu zorgt.
De webbeheerder van de site van de SSG heeft eveneens inzicht in de donateursgegevens.
Zowel met de webbeheerder QDC als mede met de drukkerij Drukstore is een zg
verwerkersovereenkomst afgesloten.
Donateursgegevens verkopen of doorgeven aan derden:
Het bestuur van de SSG verklaart dat er op geen enkele wijze donateurs bestanden aan derden
worden verstrekt, gedeeld of verkocht.
Bewaartermijn van de gegevens
Zodra de donateurs zijn donateurschap opzegt worden zijn of haar gegevens uit het donateurs
bestand verwijderd.
Recht van wijziging en inzage
De donateur heeft het recht de verstrekte gegevens te wijzigen. De donateur heeft tevens recht op
inzage op welke wijze de SSG hem of haar in het donateurs bestand heeft opgenomen.
De donateur heeft tevens het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd
in te kunnen trekken. Hierbij kan gedacht worden aan: het niet meer willen ontvangen van de WiRu,
waarmee adres en woonplaats uit het SSG bestand is verwijderd. Of gegevens uit het familieregister
te willen verwijderen.
Klacht indienen
De donateur kan een klacht indienen bij de relevante privacy toezichthouder.
Verplichting
De donateur is verplicht de volgende gegevens te verstrekken: naam, adres, woonplaats en
mailadres.
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Dit om info omtrent activiteiten van de SSG te verstrekken, de donateursbijdrage te verwerken en de
WiRutu of andere postale stukken naar de donateur te kunnen zenden.
Ontvangst van adresgegevens van derden
Indien de SSG van andere organisaties persoonsgegevens ontvangt dient de SSG na te gaan waar
deze gegevens vandaan komen.
Waar bevinden de gegevens van de SSG donateur zich?
a. op de website, achter de persoonlijke inlogcode van de donateur, hier zijn alleen zichtbaar: naam,
emailadres en (indien opgegeven) het telefoonnummer
b. op de website In het familieregister* eveneens alleen naam, emailadres en telefoonnummer,
uitsluitend toegankelijk achter de inlogcode op de website
c. In het e-boekhoudsysteem (waarbij tevens naam en woonplaats zijn opgenomen)
d. bij QDC, websitebeheerder
e. bij de drukkerij van Wi Rutu (adressenbestand wordt voor verzending Wi Rutu aangeleverd bij de
drukker).
f. bij de bestuurders van de SSG in een Excel bestand.
Reden van inzage van het donateurs bestand door de donateurs van de SSG
Eén van de belangrijkste bestaansredenen van de SSG is het delen en uitwisselen van genealogische
informatie teneinde het persoonlijke genealogische onderzoek te vereenvoudigen. Dit gebeurt zowel
mondeling op bijeenkomsten waar de genealogen elkaar treffen als wel via het familieregister.
*Familieregister
De donateurs die zich aanmelden als donateur bij de SSG wordt de mogelijkheid geboden namen,
voormalige plantages e.d. op te geven. Zowel namen die ze zoeken als namen waarover ze zelf al
informatie hebben. De donateurs zijn niet verplicht deze informatie op het aanmeldformulier te
vermelden.
Functionaris voor gegevens bescherming (FG)
De SSG heeft geen FG. Reden: de donateursgegevens worden niet gebruikt om koppelingen te
maken zoals profilering, clustergegevens, volgen van donateurs etc.
Toestemming
Het bestuur van de SSG stelt elke donateur (en nieuwe donateur) op de hoogte van deze
privacyverklaring die op het openbare deel van de website is gepubliceerd. Tevens wordt elke
(nieuwe) donateur verzocht akkoord te gaan met de wijze waarop hun gegevens zijn opgeslagen.
Getekend namens het bestuur:
Voorzitter van de SSG
Mevrouw C.E. Klaren.
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