
Privacy verklaring 

 

Stichting Sathiko Sath is een kleine non-profit organisatie met het doel kansarme 

kinderen uit de bergdorpen in Nepal te helpen in hun ontwikkeling, met name door het 

financieren van onderwijs. Giften worden ontvangen van donateurs, fondsen en andere 

schenkers. 

Rond de stichting is een ‘kring van geïnteresseerden’. Zij worden op de hoogte 

gehouden via websites en nieuwsbrieven. Een geïnteresseerde is een persoon of 

organisatie die bekend is bij Sathiko Sath (bijvoorbeeld door een nieuwsbrief 

abonnement, een abonnement op noodfonds updates of informatie-vraag), maar niet 

per definitie een schenker is. 

 

Sathiko Sath verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de 

geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw 

persoonsgegevens om. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke 

regels we ons houden.  

 

 

Toepasselijkheid  

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van de door schenkers en overige 

geïnteresseerden verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen vanuit bezoek 

aan en gebruik van de websites van Sathiko Sath.  

 

 

Gegevensverwerking  

 

Gegevens die we opnemen in onze administratie: 

- voor- en achternaam 

- e-mailadres 

- gegevens verplicht in een Schenkingsacte respectievelijk Overeenkomst Periodieke gift 

in geld 

- relevante gegevens, zoals adresgegevens.  

 

Gegevens die we passief ontvangen: 

- bankrekeningnummer met transactiegegevens 

- bezoek gegevens op de website. 

 

Verzamelen 

Sathiko Sath verzamelt persoonsgegevens (naam, e-mailadres en indien voor ons van 

belang ook overige adresgegevens) om u te informeren over de ontwikkelingen binnen 

de stichting en van onze kinderen, over de voortgang van de herbouw in Nepal vanuit 

het noodfonds, onze acties en andere activiteiten.  

Algemene website bezoek gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- 

en klikgedrag op de website om de werking van de website te kunnen verbeteren.  



Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via onze websites wanneer u zich 

aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrieven of deelneemt aan een activiteit, u zich 

aanmeldt als donateur of als structureel periodieke schenker (via de contracten 

verzamelen we hiervoor extra – noodzakelijke – informatie).  

 

Verder worden gegevens bewaard die u zelf heeft aangeleverd, zoals mailadressen in 

correspondentie met de stichting, alsmede de gegevens van contactpersonen bij 

fondsen. 

 

De grondslag is dus gebaseerd op Toestemming en/of Overeenkomst. 

 

Sathiko Sath kan in sommige gevallen gebruik maken van openbare diensten van derden 

(zoals De Telefoongids, internet) om gegevens te verrijken als deze incompleet zijn of 

om deze te valideren.  

 

 

Bewaren, inzien, aanpassen en verwijderen van gegevens 

Sathiko Sath bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen 

te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en wat normaal gebruik is 

binnen de stichting. 

 

Wanneer u geen Sathiko Sath nieuwsbrieven (de algemene incl. noodfonds resp. alleen 

de noodfonds updates) meer wilt ontvangen kunt u ‘unsubscriben’ via de knop onderaan 

de mailversie van de desbetreffende nieuwsbrief. Of u stuurt een mail met uw verzoek 

naar info@sathikosath.nl. Wij bewaren dan wel uw emailadres. 

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U 

kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sathikosath.nl. 

Sathiko Sath zal binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren. 

 

 

Delen met derden 

We gebruiken MailChimp als ons mailing platform. Door aan te melden voor de Sathiko 

Sath Nieuwsbrieven, gaat u impliciet akkoord met het overdragen van naam en 

emailadres aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid 

en de Voorwaarden van MailChimp. 

 

De relatie met Sponsorkliks is rechtstreeks tussen u en deze organisatie. Wij hebben 

dus geen enkele verantwoordelijkheid t.a.v. door hen bewaarde gegevens. Zij koppelen 

alleen onze naam aan de online inkopen die u als onze vrienden via onze Sponsor 

subpagina doen. Zie hun verwerkersovereenkomst. 

 

Verder zijn er nog (verwerkers)overeenkomsten met accountant en bank. 

 

mailto:info@sathikosath.nl
https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://mailchimp.com/legal/terms/


Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.  

 

 

Beveiligen 

Sathiko Sath neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking 

en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Sathiko Sath maakt gebruik 

van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in 

verkeerde handen vallen. 

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 

van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Sathiko 

Sath verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Sathiko Sath op via 

info@sathikosath.nl. 

Sathiko Sath wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te 

dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via 

deze link. 

 

 

Tenslotte 

 Stichting Sathiko Sath is opgenomen in het ANBI register van de Belastingdienst. 

 Wij gebruiken géén cookies. 

 Wij nemen geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. 

 Wij gebruiken (nog) geen Google Analytics. Mochten wij overgaan tot gebruik, 

dan zal deze Verklaring aangevuld worden. Deze actie wordt dan vermeld in een 

nieuwsbrief en op onze website. 

 U kunt ons te allen tijde vragen om inzicht te krijgen in uw gegevens. 

 Voor verdere vragen, opmerkingen of klachten, mail ons!  

 

 

Contactgegevens 

www.sathikosath.nl - Contact 

IvE, Huizen, 12 juni 2018 

 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

