Stichting Chinese Student Ministries Netherlands (CSMN)

Privacy-protocol
Dit privacy-protocol is in het ontwerpstadium. Het protocol is nodig in het kader van de
AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 in werking trad
en waarop de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt.
De Stichting CSMN houdt alleen persoonsgegevens bij die nodig zijn voor het functioneren
van het werk van de stichting. De verantwoordelijke persoon voor dataopslag en verwerking
binnen de stichting is de heer E.N.J. van Ouwerkerk.
Gegevensdragers
De stichting heeft en gebruikt verschillende persoonsgegevensdragers:
1. Databestand op een door Norton Internet Security beveiligde computer. Het
bestand is een People bestand binnen Microsoft Outlook.com. De gegevens worden
automatisch gesynct met de Microsoft OneDrive Cloudomgeving, wat een SSL
Internetadres heeft. In het bestand staan de volgende gegevens van de Chinese
studenten, die deelnemen aan de activiteiten van de stichting: voornaam,
achternaam, emailadres, mobiel en vaste-lijn telefoonnummer, huisadres. Vanuit dit
bestand worden wekelijks uitnodiging e-mails gestuurd naar de deelnemers van de
activiteiten van de stichting.
2. Excel spreadsheets, aangemaakt en opgeslagen op de onder 1 genoemde computer
en gesynchroniseerd met dezelfde OneDrive Cloudomgeving
a. Boekhouding. In het bestand staan tabbladen per jaar. Alle inkomsten uit
giften (donateurs) worden opgeslagen, waarin alleen de naam van de
donateur is genoemd en het bedrag wat hij/zij doneerde. De boekhouding
loopt synchroon met de bankrekening van de stichting. Donateurs worden
regelmatig bedankt voor hun giften per email of brief.
b. Presentielijst. Wekelijks wordt bijgehouden welke student met voornaam en
achternaam aanwezig was bij de wekelijkse activiteit.
3. Website csmn.nl. De website heeft een SSL-certificaat en wordt gehost op een
Windows server op het kantooradres van de stichting. Op de website staan geen
persoonsgegevens van studenten. Wel staan de bestuurs- en teamleden met
voornaam en achternaam en foto genoemd.
Jaarlijks kunnen nieuwe studenten zich vanuit China online registreren voor een
gratis Schiphol shuttle service. De gegevens worden opgeslagen in een SQL-database
op de webserver die in eigen beheer is. De gegevens van hen, die nadien niet
deelnemen aan de wekelijkse activiteiten, worden binnen een jaar gewist uit het
SQL-databestand.
4. Smartphone app. De CSMN-app is in eigen beheer ontworpen en is opgeslagen op
een server van de firma BuildFire in de Verenigde Staten. De app is vrijelijk te
downloaden van de app stores iTunes en Google Play. Op de app staan geen
persoonsnamen van studenten. Gebruikers van de app kunnen wel registreren met
voornaam, achternaam en e-mailadres. Op die manier kan de app worden gebruikt
voor communicatie via twee chatrooms, die voor buitenstaanders onzichtbaar zijn.

5. Word bestand. Dit interne bestand van slechts één A4-pagina bevat de namen van
de studenten met hun e-mailadres en foto. Het bestand wordt maandelijks
geüpdatet en als pdf-bestand gestuurd naar de leden van de beperkte gebedsgroep,
die het werk van de stichting ondersteunt. Het bestand is niet toegankelijk voor
buitenstaanders.
6. Wechat. Dit Chinese chatprogramma wordt gebruikt door alle Chinese studenten,
die deelnemen aan de activiteiten van de stichting. De stichting heeft drie
gebruikersgroepen aangemaakt, waarmee studenten kunnen worden benaderd
voor online correspondentie en videochat. De stichting is spaarzaam met het
gebruik van dit medium, omdat de Chinese overheid het verkeer mogelijk monitort.
7. YouVersion Bijbel app. De vrijwilligers van de stichting doen online Bijbelstudie met
studenten via de mobiele telefoon app. De vrijwilligers hebben diverse “vrienden”
gemaakt in de app, waarbij alleen voor- en achternaam zijn geregistreerd.
8. Facebook. De stichting gebruikt Facebook, maar naamgegevens van deelnemende
studenten worden niet extern gedeeld.
9. Twitter. De stichting gebruikt Twitter, maar naamgegevens van deelnemende
studenten worden niet extern gedeeld.
10. Whatsapp. De stichting gebruikt Whatsapp, wat is gelinkt aan mobiele
telefoonnummers, maar naamgegevens van deelnemende studenten worden niet
extern gedeeld.
11. Nieuwsbrieven. Driemaal per jaar brengt de stichting een nieuwsbrief uit. Studenten
worden niet met naam genoemd, hooguit afgekort tot slechts initialen.
12. Kerkblad. De vrijwilligers brengen regelmatig verslag uit van het werk van de
stichting in periodieken van hun respectievelijke kerkelijke gemeenten. Namen van
studenten worden afgekort tot slechts initialen.
Wageningen, 9 juni 2018.

