
Privacyverklaring Stichting Santosh 

Stichting Santosh, waaronder ook begrepen de website www.stichtingsantosh.nl, verwerkt 

persoonsgegevens. In deze verklaring informeren wij u waarvoor deze gegevens verwerkt worden, 

hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en over overige informatie die voor u van belang kan zijn.  

Stichting Santosh gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen 

van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt uw 

persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.  

Verantwoordelijke 

Stichting Santosh is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. 

Waarvoor verwerkt Stichting Santosh uw persoonsgegevens? 

Stichting Santosh verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om u onze nieuwsbrief en andere 

informatie over onze stichting te kunnen sturen.  

Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting Santosh? 

Stichting Santosh verzamelt de volgende persoonsgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer  

Hoe zorgt Stichting Santosh voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens? 

Stichting Santosh gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Stichting Santosh neemt passende 

technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. 

Gegevensdeling met derden 

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met of verstrekt aan derden. Stichting Santosh verstrekt 

persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat 

noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering). 

Bewaartermijnen 

Stichting Santosh bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet. De gegevens 

worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de 

gegevens verzameld zijn. 

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen? 

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Stichting Santosh. Geeft u daarbij duidelijk aan dat 

het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw 

gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Stichting Santosh nog aan zijn 

wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee 

dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te 

controleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, 

document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar 

voor Stichting Santosh) maakt. 

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

http://www.stichtingsantosh.nl/

