
Privacyverklaring 
 
Stichting Actie Calcutta (hierna te noemen: SAC) is ervan overtuigd dat de bescherming en de 
beveiliging van persoonlijke gegevens van haar donateurs, geïnteresseerden en andere betrokkenen, 
van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. SAC leeft in dit kader de regels na met betrekking tot bescherming 
persoonsgegevens, die gesteld zijn in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Zo gaan wij om met uw gegevens 

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het invullen van een (online) 
donatieformulier, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. 

SAC legt ter uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een eenmalige gift de volgende 
persoonsgegevens vast: naam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN en 
eventuele overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en 
telefonisch. Deze gegevens worden gebruikt om u te informeren over activiteiten en projecten van 
SAC, bijvoorbeeld via de digitale nieuwsbrief en de nieuwsbrief per post. SAC kan bijvoorbeeld ook 
om uw geboortedatum en geboorteplaats vragen, onder andere voor een periodieke schenkings-
overeenkomst. Mede door de gegevens bekend bij SAC, kan SAC u op maat informeren over 
activiteiten en projecten die voor u mogelijk interessant zijn. Eveneens kunnen met de gegevens de 
ontvangen bijdragen bij de juiste naam worden geregistreerd. Als u geen prijs stelt op het ontvangen 
van informatie over SAC per post, e-mail of telefoon, dan kunt u dit melden aan SAC. Zie hiervoor 
onderstaande contactgegevens. 

Indien u contact met SAC opneemt, wordt er gebruik gemaakt van uw gegevens zoals die bekend zijn 
bij SAC. Ook kan er aantekening van het contactmoment gemaakt en bewaard worden. Zo kan SAC u 
een volgende keer weer goed van dienst zijn.   

SAC verkoopt uw gegevens niet aan derden. SAC verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden 
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze afspraken met u, bijvoorbeeld naar de door u 
gesteunde projecten en hostels. Alle door u verstrekte informatie wordt door SAC behandeld, in 
overeenstemming met de privacywetgeving. 

SAC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

SAC draagt zorg voor passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van zijn systemen 
waarin uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt. Op deze wijze wordt er verzekerd dat uw 
gegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daartoe vanwege hun functie bevoegd zijn. 
Uw gegevens worden dus alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen of daarmee 
verenigbaar zijn. 

Inzage, aanpassing en verwijdering van uw gegevens 

Als u wilt weten welke persoonsgegevens SAC van u heeft geregistreerd, dan kunt u een verzoek 
sturen, voorzien van uw naam en adres. Zie hiervoor onderstaande contactgegevens. U ontvangt dan 
van ons binnen een maand de op u betrekking hebbende gegevens. U hebt te allen tijde het recht om 
aanpassingen of verwijdering van gegevens te vragen. Tenzij die verwijdering om wettelijke redenen 
niet mogelijk is. SAC zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. 

 



Zo gaan wij om met gegevens van de kinderen wij ondersteunen 

De persoonsgegevens van kinderen in India die SAC ondersteunt, worden ingevoerd in de in 
Nederland beheerde database, en worden beschermd via de beveiligingsmaatregelen van SAC zelf.  

Verder worden gegevens van kinderen gebruikt voor kind verhalen, verantwoordingen aan onze 
donateurs en voor nieuwsbrieven. In geval van gebruik van individuele persoonsgegevens wordt 
toestemming van de ouders gevraagd. 
 

Contactgegevens: 
Stichting Actie Calcutta  

Vestigingsadres:  

Tournooiveld 10
 

5663 EA Geldrop 
Correspondentieadres:        
Postbus 309 
5660 AH Geldrop 

Telefoon: 040-2852722 
E-mail:  office@actiecalcutta.nl 
Website:  www.actiecalcutta.nl 
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