
Register van de verwerkingsactiviteit 
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking: Bijenstichting

Functionaris voor de gegevensbescherming: Dhr. J. Molenaar

businessproces/verwerking functionele omschrijving verwerking gebruikte gegevens en betrokkenen verwerker gegevensuitwisseling technologie risico & beveiligingsmaatregelen rechten betrokkenen
identificatie van het businessproces

naam, eigenaar proces

(in de kolom hieronder wordt ifv de leesbaarheid van de 

elektronische versie van het register, de naam van de 

verwerking  hernomen)

identificatie en informatie over de verwerking

nummer , functionele  omschrijving , finaliteit, 

verwerkingsgrond,  type verwerking en functionele 

beschrijving

details over de gegevens die verwerkt worden en de 

betrokkenen van wie gegevens verwerkt worden

 functionele categorie, gevoelige categorie 

gegevensverwerking, categorie betrokken,  

classificatieniveau,  bewaartermijn, authentieke bron

identificatie van de verwerker (extern aan organisatie) die 

betrokken is bij de verwerking

naam, nr gegevensverwerkingscontract

informatie over eventuele gegevensuitwisseling met derde 

partijen

categorie(ën) gegevens,categorie(ën) ontvangers, derde 

land/internationale organisatie, documenten passende 

waarborgen

beschrijving van de gebruikte technologie, applicaties, 

software bij de verwerking
informatie over het risico  en de 

beveiligingsmaatregelen van de 

gegevensverwerking

risico, beschrijving beveiligingsmaatregelen, 

documentatie beveiligingsmaatregelen, GEB 

(DPIA)

verwijzing naar de documenten die de procedures ter 

respectering van de rechten van de betrokkenen bepalen

Verwerken orders webshop Naam Mijn webshop Mollie voor betalingsverkeer Https beveiligde website Indienen klacht privacy

adres verwijderen van gegevens, tenzij de wet dat

woonplaats niet toestaat (belastingdienst)

mail adres opvragen welke gegevens worden bewaard

tel. Nr

order gegevens

wijze van betaling

Inschrijving nieuwsbrief webshop naam Mijn webshop Mailchimp voor het versturen nieuwsbrief https beveiligde website verwijderen gegevens

e-mail adres opvragen welke gegevens worden bewaard

Donateurschap Naam Exact online https beveiligde website verwijderen gegevens

adres opvragen welke gegevens worden bewaard

woonplaats

mail adres

tel. Nr

wijze van betaling (bijv incasso)

nieuwbrieven naam Mailchimp voor het versturen nieuwsbrief https beveiligde website verwijderen gegevens

mailadres opvragen welke gegevens worden bewaard

relatie met bijenstichting bijv donateur, 

partner of ingeschreven specifieke nieuwsbrief

bijvoorbeeld Zaaidag

Verzamelen giften voor- en achternaam, woonplaats, land en email adres.Pifworld Mollie voor betalingsverkeer Https beveiligde website


