
 

 

 

Stichting Maha Mata Nederland – hierna te noemen Maha Mata - gebruikt uw gegevens ten 

behoeve van een goede, professionele relatie en om u – op eigen verzoek - te informeren 

over onze acties, projecten en activiteiten. Maha Mata beschermt uw gegevens zorgvuldig en 

deze worden door het Maha Mata bestuur louter en alleen gebruikt voor de uitvoering van 

hun taken t.b.v. de stichting. Wij stellen uw gegevens absoluut niet ter beschikking aan 

derden voor commercieel gewin. 

 

Doeleinden van gegevensverwerking 

Uw persoonsgegevens worden door Maha Mata verwerkt ten behoeve van: 

• Het aangaan van een donateurschap, schoolsponsoring en/of de aanvaarding en 

afwikkeling van overige begunstigingen, zoals bijvoorbeeld een periodieke schenking 

of legaat + de bijbehorende bankzaken 

• Het deelnemen aan een activiteit zoals een donateursreis of onze sponsortocht 

Voetprints voor Nepal 

• U te informeren over en te benaderen voor de projecten, activiteiten of andere 

berichten van Maha Mata 

• het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

 

Informatie over gegevensverwerking 

Maha Mata informeert u over de verwerking van uw gegevens in beginsel op het moment 

van het aangaan van uw donateurschap of het aanvaarden van een donatie of begunstiging. 

Op dat moment vragen wij ook de wijze waarop u wenst te betalen en uw toestemming voor 

de verwerking van alle door u verstrekte gegevens.  

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens 

Maha Mata zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens, in lijn met de 

daarvoor geldende wettelijke eisen en conform de huidige stand van techniek en geldende 

standaarden. Bestuursleden, de organisatie van een activiteit en de hieronder genoemde 

instanties hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Organisaties en instanties alleen daar 

waar noodzakelijk. Alle betrokkenen hebben een geheimhoudingsplicht. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Uitwisseling van uw persoonsgegevens 

De administratie van Maha Mata geschiedt geheel in eigen beheer van de bestuursleden.  

Wij maken aanvullend voor de bedrijfsvoering en onze website gebruik van de volgende 

externe bedrijven: 

 

• ING: betaalrekening en spaarrekening voor reserveringen t.b.v. kortlopende 

projecten 

• SNS: spaarrekening voor reserveringen t.b.v. langlopende projecten 

• IT: De financiële boekhouding wordt gedaan via een online programma van e-

boekhouden 

• Website: WIX en STRATO. Deze website dient voor het verstrekken van informatie 

over projecten en activiteiten van de stichting. Maha Mata verzamelt via deze website 

geen persoonsgerichte informatie  

• E-mail: Outlook en Mail voor Windows 10 

 

Bovenstaande organisaties verklaren allen te voldoen aan de voorwaarden van AVG.  

 

Uw rechten als betrokkene 

 

Donateurs en andere begunstigers 

U kunt laten controleren of de door ons geregistreerde persoonsgegevens juist zijn. Indien 

de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit op uw verzoek graag corrigeren.  Indien u 

uw donateurschap, schenking of donaties beëindigt, bewaren wij uw gegevens nog 7 jaar 

i.v.m. de fiscale bewaarplicht. Indien u wilt dat uw gegevens direct verwijderd worden, kunt 

u dat kenbaar maken via info@mahamata.nl  

 

Minderjarigen 

Het aangaan van een persoonlijk donateurschap voor Maha Mata is alleen toegestaan voor 

meerderjarige personen. Minderjarigen kunnen alleen donateur worden met een schriftelijke 

toestemming van de ouders voorzien van hun legitimatie. Minderjarigen mogen deelnemen 

aan Voetprints voor Nepal, maar kunnen dit alleen doen onder begeleiding van een 

volwassene.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Deelnemers aan acties en activiteiten 

Wanneer u deelneemt aan een actie of activiteit, verstrekt u persoonsgegevens aan Maha 

Mata. Deze gegevens zijn volstrekt vertrouwelijk en worden alleen gebruikt door de 

organisatie van de activiteit voor de registratie en een verantwoorde begeleiding van u als 

deelnemer. Deze gegevens worden niet gedeeld met anderen t.b.v. marketingdoeleinden. 

Indien U geen andere relatie met Maha Mata heeft (bijvoorbeeld als donateur) zullen uw 

gegevens na maximaal 7 jaar worden verwijderd. U kunt bezwaar maken tegen het bewaren 

van uw persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar info@mahamata.nl 

 

Cookies 

Maha Mata verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de 

informatie die u ons zelf ter beschikking heeft gesteld via een e-mail. 

 

Uitzonderingen 

Alleen indien Maha Mata hiertoe wettelijk verplicht is, worden persoonsgegevens verstrekt 

aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. 

 


