Privacy verklaring Tara stichting
privacy, gegevens, cookies, aktie-email en jaarlijks overzicht voor de
belastingdienst
De Tara stichting respecteert de privacy van de donateurs en belangstellenden.
De Tara stichting bewaart alleen gegevens van donateurs en belangstellenden die nodig
zijn om haar diensten te kunnen verlenen en voor controle door de belastingdienst. In de
praktijk zijn dit bank- en contactgegevens, die wij binnenkrijgen bij een donatie en die wij
wettelijk verplicht zijn te bewaren.
Deze gegevens bestaan in elk geval uit naam, bankrekeningnummer en doel van de gift.
En verder vaak uit e-mail- en / of postadres en soms telefoonnummer.
De website www.tara-stichting.com bevat geen (contact-) formulieren, en gebruikt geen
cookies; er worden dus geen persoonsgegevens opgeslagen bij een bezoek aan de
website
Gemiddeld eens maal per jaar verstuurt de Tara stichting een aktie-email naar donateurs
en belangstellenden. Deze aktie-email betreft een specifieke fondsenwervings-aktie voor
een van de projecten. Tevens bevat een aktie-email beknopte informatie over de
resultaten van vorige akties en over de belangrijkste projecten.
Verder wordt eens per jaar aan alle donateurs een overzicht van alle donaties van het
afgelopen jaar voor de belastingdienst per email toegezonden. Voor de verzending van de
aktie-email en het overzicht voor de belastingdienst maakt de Tara stichting gebruik van
een bestand dat meestal alleen een naam en e-mailadres bevat. Voor een klein aantal
donateurs, die geen e-mailadres hebben, wordt gebruik gemaakt van het door hen
verstrekte postadres. Naam en adres van de donateur worden meestal doorgegeven aan
het klooster van de gesponsorde monnik of non, ofwel aan de privé gesponsorde monnik
of non zelf. Met het doel dat, als dank voor de donatie, het klooster of de monnik of non
gebeden kan doen voor de donateur, en om een bedankbrief, kerstkaart , etc. aan de
donateur te kunnen sturen. Dit wordt altijd duidelijk vermeld in de sponsorbrief die bij het
aangaan van een sponsoring verstuurd/ geëmaild wordt, en ook op de website van de
Tara stichting. De donateur kan ons altijd laten weten als hij / zij niet (meer) wil dat zijn /
haar naam en adres wordt doorgegeven aan het gesponsorde klooster/monnik/non.
Verder worden uw gegevens met niemand gedeeld en niet aan anderen verstrekt Indien u
wilt worden verwijderd uit ons adressenbestand, kunt u contact opnemen via:
tarastichting@yahoo.com

