
Privacy protocol Stichting Buurtorganisatie 1018 
 
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 oktober 2018 
 
De Stichting Buurtorganisatie 1018, gevestigd te Amsterdam, Binnenkadijk 232, heeft als 
doel om bewonersparticipatie en bewonersinitiatieven in postcodegebied 1018 te stimuleren 
en te ondersteunen. 
 
Welke persoonsgegevens bewaren wij en waarom? 
 

• Wij maken gebruik van e-mailadressen ten behoeve van mailings van de 
nieuwsbrieven van Buurtorganisatie 1018, het Eilandenoverleg en het Plantage 
Weesperbuurtoverleg (PWO). 
Het totale e-mailbestand omvat circa 500 emailadressen. De e-mailadressen worden 
uitsluitend via de website geregistreerd door de aanmelder zelf. Wie zich aanmeldt op 
de website ontvangt automatisch een e-mail waarin staat hoe bevestigd moet worden 
dat hij/zij de nieuwsbrief wil ontvangen. Aanmelding met andermans e-mailadres is 
dus niet mogelijk. 
Er worden geen andere persoonsgegevens geregistreerd dan het e-mailadres en 
enkele interessegebieden.  
Wie als interessegebied ‘Eilandenoverleg’ heeft opgegeven of ‘PWO’ ontvangt de 
mailings van Eilandenoverleg of PWO. 
Al deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de beheerder van de website en de 
organisatoren van Eilandenoverleg resp. PWO.  Andere aangesloten groepen kunnen 
alleen mailings laten uitgaan naar mensen die voor een specifiek interessegebied 
staan geregistreerd via Buurtorganisatie 1018. 
De Buurtorganisatie maakt voor de registratie en mailings gebruik van het programma 
Mailchimp. Alleen in Mailchimp worden de gegevens online bewaard. Vanuit dit 
programma worden uitsluitend statistische gegevens teruggemeld die niet te 
herleiden zijn naar personen. De Toegang tot het Mailchimpprogramma is beveiligd 
met een wachtwoord. Twee personen beschikken over het wachtwoord. 

• Cookies worden uitsluitend gebruikt voor het naar behoren functioneren van onze 
website www.buurtorganisatie1018.nl en kunnen niet gebruikt worden voor herleiding 
naar personen of e-mailadressen. 

• Nieuws- en agenda-items worden tegelijkertijd op de website 
www.buurtorganisatie1018.nl gepubliceerd en op Facebookpagina 
www.facebook.com/buurtorganisatie1018 Terugmeldingen van Facebook met 
statistische gegevens zijn niet te herleiden naar personen. 

• Alleen van de bestuursleden en de leden van de Commissie van Toezicht worden wij 
ook andere contactgegevens bewaard. 

• De Buurtorganisatie faciliteert crowdfundingsacties van actieve groepen in 
postcodegebied 1018 en stelt hiervoor zijn bankrekening beschikbaar. De gegevens 
van degeen die een bedrag storten zijn uitsluitend bekend bij de penningmeester van 
Buurtorganisatie 1018 en kunnen verder alleen bekeken worden door de 
kascommissie. Ze worden nergens bekend gemaakt, ook niet aan de aanvragers van 
de crowdfundingsactie. Indien het beoogde bedrag niet wordt bereikt en de beoogde 
activiteit niet doorgaat, dan stort de penningmeester de gestorte bedragen terug naar 
de bankrekening van de inleggers. 

• De Buurtorganisatie organiseert enkele malen per jaar themabijeenkomsten. 
Daarvoor wordt aanmelding gevraagd met naam en e-mailadres. Emailadressen of 
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andere persoonsgegevens worden nooit aan derden doorgegeven, tenzij met 
toestemming van de betrokkene. 

 
Uitschrijven voor mailings 
De e-mailgegevens worden bewaard tot de geregistreerde zich afmeldt. Afmelding is 
mogelijk via ‘unsubscribe’ onderaan elke nieuwsbrief.  
 
Inzage geregistreerde gegevens 
Iedereen kan via info@buurtorganisatie1018.nl navragen of hij/zij met zijn e-mailadres 
geregistreerd staat en zo ja, voor welke interessegebieden. 
 
Privacy-functionaris 
De secretaris en webbeheerder Jeroen Verhulst is door het bestuur aangewezen als privacy 
functionaris. 
 
Klachten of vragen 
Neem bij privacyklachten of –vragen altijd eerst contact op met het bestuur van 
Buurtorganisatie 018 via info@buurtorganisatie1018.nl  
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