
 
 
 
 

Privacyverklaring 
 

Stichting Mambo Poa is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar donateurs en 
begunstigden, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 
1.  Contactgegevens 

 
Stichting Mambo Poa –  www.mambopoa.nl /  www.mambopoa.com 
Tugelaweg 136B 1091VX Amsterdam. 

 
2.  Persoonsgegevens die wij verwerken 

 
Wij verwerken de onderstaande persoonsgegevens, omdat je donateur of begunstigde bent van de Stichting Mambo Poa: 

 Voor- en achternaam 

 Adresgegevens 

 Telefoonnummer 

 E-mail adres 

 Bankrekeningnummer 

 Bedrag van de giften (donateurs) 

 Als de donatie is vastgelegd in een Overeenkomst periodieke giften, dan zijn wij wettelijk verplicht de daarin 
opgenomen informatie te registreren (ten behoeve van de Belastingdienst) 

 Bedrag van de uitkeringen (begunstigden) 

 Geboortedatum (alleen begunstigden) 

 Geslacht (alleen begunstigden) 

 Foto (alleen begunstigden) 

 Namen van ouders of voogden (alleen minderjarige begunstigden) 

 Woon- en leefsituatie (alleen begunstigden) 

 School of opleidingsinstituut en studievoortgang (alleen begunstigden). 
 

Met het aanmelden als donateur of met het ontvangen van studiegeld van de Stichting Mambo Poa geef je ons 
automatisch toestemming je persoonsgegevens voor de onderstaande doelen te verwerken. 

 
3.  Doelen van de gegevensbestanden 

 
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 Actueel houden van de donateurs- en studentenadministratie 

 Ontvangen van betalingen van de donateurs 

 Verzenden van nieuwsbrieven en andere stichtingsinformatie aan donateurs 

 Berekenen van de studie-uitkeringen 

 Betalen van de studie-uitkeringen 

 Volgen van studievoortgang en welbevinden van de studenten. 
 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming. 
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren. Op verzoek 
verwijderen wij jouw persoonsgegevens na beëindiging van je donateurschap. 

 
4.  Inzien, corrigeren of verwijderen van gegevens 

 
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Op verzoek sturen wij je een 
overzicht van jouw persoonsgegevens in onze administratie. Je kunt je verzoek richten aan: 
secretaris@mambopoa.nl. Om je identiteit te controleren kunnen we je vragen een kopie van je identiteitsbewijs te tonen. 

 

5.  Gegevensbeveiliging 
 

Stichting Mambo Poa neemt passende maatregelen om verlies, misbruik, ongewenste openbaarmaking, 
onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging van je persoonsgegevens tegen te gaan. Als je het idee hebt dat 
jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van onbedoeld gebruik, neem dan contact op 
met:  secretaris@mambopoa.nl. 

 
 

Deze privacyverklaring is vastgesteld in de bestuursvergadering van de Stichting Mambo Poa Foundation op  
22 april 2018. 

 
 
 
 

Secretaris, Hans Jacobs Voorzitter, Jan Wolters 
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