
Privacyverklaring van de 

Salvatoriaanse Hulpactie vzw (B), 

Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp vzw (B) 

en Stichting Salvatoriaanse Hulpactie (Nl) 

 

Als Salvatoriaanse Hulpactie vzw, Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp vzw en Stichting 

Salvatoriaanse Hulpactie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 

persoonsgegeven. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere 

zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande 

gegevens: 

 

Salvatoriaanse Hulpactie & Ontwikkelingshulp 

’ t Lo 47 

3930 Hamont Achel 

info@salvatorhulp.org 

+32 (0)11/44.58.21 (België) 

+31 (0)495 494 940 (Nederland) 

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

 

Uw persoonsgegevens worden door Salvatoriaanse Hulpactie vzw, Salvatoriaanse 

Ontwikkelingshulp vzw en Stichting Salvatoriaanse Hulpactie verwerkt ten behoeve van de 

volgende doeleinden en rechtsgronden: 

 

1) Salvatoriaanse Hulpactie vzw 

- versturen van ons infoblad 

- versturen van dankbrieven 

- versturen van fiscale attesten 

 

2) Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp vzw 

- versturen van ons infoblad 

- versturen van brieven 

- versturen van ingezamelde kg opgehaalde kleding en daaraan verbonden bedrag voor uw  

   vereniging 

- versturen van rapporten aan diverse overheden (gemeenten, intercommunales, OVAM  

  enz.) in verband met kledinginzameling 

 

3) Stichting Salvatoriaanse Hulpactie 

- versturen van ons infoblad 

- versturen van dankbrieven 

- versturen van ingezamelde kg opgehaalde kleding en daaraan verbonden bedrag voor uw  

   vereniging 

- versturen van rapporten aan diverse overheden in verband met kledinginzameling 

 

Om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken beschikken wij over de volgende 

persoonsgegevens: 

- versturen van ons infoblad en dankbrief: naam, voornaam en adres 



- onze donateurs: naam, voornaam, adres, rijksregisternummer of geboortedatum,  

  banknummer, eventueel email adres en telefoonnummer. Deze gegevens hebben wij o.a.  

  nodig voor het opmaken van fiscale attesten. 

- onze begunstigden van kledingcontainers: naam, voornaam, adres, banknummer,  

  eventueel emailadres en telefoonnummer. 

- onze verantwoordelijken van projecten en kinderadoptie: naam, voornaam, adres,  

   banknummer, eventueel emailadres en telefoonnummer. 

 

Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we deze gegevens hebben 

verkregen. 

Deze gegevens verstrekken wij enkel aan derde partijen in zoverre dit noodzakelijk is voor de 

uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

 

Verstrekking aan derden 

 

Deze derde partijen zijn:  

1) Direct Mail voor het versturen van ons infoblad. Direct Mail beschikt over naam, 

voornaam en adres van onze lezers. 

2) De banken waarmee wij samenwerken en waarop onze donateurs hun giften storten. 

3) De F.O.D. Financiën voor het verwerken van de fiscale attesten ten voordele van onze 

donateurs. 

4) Gemeenten, intercommunales, OVAM, betreffende de kledingzameling. 

Al deze partijen (verwerkers) hebben ons de garantie gegeven die de beveiliging van uw 

persoonsgegevens waarborgen. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 

Wij geven de door u verstrekte gegevens niet aan derden door, tenzij wij daartoe wettelijk 

verplicht worden. Bijvoorbeeld politie, gerecht… 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens op onze website of in ons infoblad. 

 

Bewaartermijn 

 

Onze organisaties bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 

waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Gegevens die wij 

wettelijk in onze archieven dienen te bewaren, worden na het vervallen van de vastgestelde 

bewaringstermijn vernietigd. 

 

Alle personen die namens onze organisaties van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 

gehouden aan geheimhouding daarvan. 

Bij het bewaren van digitale persoonsgegevens hanteren wij een gebruikersnaam en 

wachtwoordbeleid op al onze systemen. 

Persoonsgegevens die zich op geschreven en papieren documenten bevinden, worden in een 

gesloten kast bewaard en zijn enkel toegankelijk door de daarvoor aangestelde 

verwerkingspersonen. 

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten. 



Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw 

persoonsgegevens. 

 

Website - Cookies  

 

Op onze website gebruiken wij cookies om zo het gebruik van onze website te optimaliseren. 

Wij respecteren daarbij alle privacy- en veiligheidsbepalingen, zodat de bezoeker op onze 

website geen enkele risico loopt. Wenst u de cookies toch niet te aanvaarden, dan kunt u uw 

browser daartoe instellen. Meer info daarover: http:/bit.ly/Cookies verwijderen. 

 

Uw rechten omtrent uw gegevens 

 

U heeft het recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens 

die wij van u hebben ontvangen. U mag ons daarvoor contacteren via onze website 

www.salvatorhulp.org via mail, info@salvatorhulp.org of via telefoon: (+32(0)11.44.58.21 

(België) en +31 (0)495 494 940 (Nederland). 

 

Beveiliging gegevens 

Bewerking gegevens 

De Salvatoriaanse Hulpactie vzw, Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp vzw en Stichting 

Salvatoriaanse Hulpactie gaan heel zorgvuldig om met uw gegevens. Mocht u echter merken 

dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op. 

 

Data lek 

Mochten we vaststellen dat er een data lek heeft plaatsgevonden, zullen wij de nodige 

stappen ondernemen naar de privacy commissie en wordt u hiervan op de hoogte gesteld. 

 

U heeft bovendien altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de 

toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacy bescherming 

(https://www.privacycommission.be/nl). 

 

 


