Stichting Mens op Aarde
Algemene Voorwaarden en Privacy Statement
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U doneert aan:
Stichting Mens op Aarde,
statutair gevestigd te Den Haag,
kantoorhoudende te Den Haag aan de Sneeuwbalstraat 95, 2565VX,
telefoon: 06 1146 4599 (bereikbaar maandag t/m vrijdag van 10 tot 17 uur),
email: info@mens-op-aarde.org
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 857465727,
aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI),
hierna verder te noemen: stichting;
1. Definities (alfabetisch)
1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.
2. Doelstellingen: de stichting heeft tot doel het gebruik van het helende potentieel van kunst en cultuur ter
bevordering van verbondenheid tussen mensen op aarde, zoals verder omschreven op haar website:
http://mens-op-aarde.org/stichting/
3. Donatie: een door de gevende partij aan de stichting geschonken geldbedrag, dienst of goed in natura.
4. Donatieformulier: middel om een donatie te doen aan de stichting, of om zich als donateur aan te melden.
5. Gevende partij: de particulier of bedrijf die een donatie doet aan de stichting, of zich aanmeldt als
sponsor/donateur.
6. Online doneren: het geven van geld aan de stichting middels een elektronische betaling of machtiging, via
een door de stichting beheerde website.
7. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen de stichting en gevende partij.
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die, in het kader van een door de stichting georganiseerd
systeem voor doneren, wordt gesloten met uitsluitend gebruik van één of meer technieken voor
communicatie op afstand.
9. Stichting: Stichting Mens op Aarde.
2. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke donatie aan de stichting.
2. Door het geven van middelen aan de stichting, accepteert de gevende partij uitdrukkelijk deze Algemene
Voorwaarden.
3. De stichting behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.
3. Rechten en Plichten van de Stichting
1. Donaties komen volledig ten goede aan Stichting Mens op Aarde, met aftrek van eventuele
transactiekosten door bij de betaling betrokken financiële instellingen.
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2. De stichting verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig haar doelstellingen.
Daarbinnen is ze volledig vrij in het bestemmen van deze donaties, rekening houdend met de eventuele
wensen van de donateur met betrekking tot specifieke projecten
3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op de stichting nadat het gedoneerde bedrag op de
bankrekening van de stichting is bijgeschreven.
4. Aansprakelijkheid: de stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de
gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart de
stichting voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie
van de gevende partij aan de stichting.
5. De stichting neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt
voor een veilige webomgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. De stichting aanvaardt geen
aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
6. De stichting verplicht zich te houden aan de regels betreffende de verwerking van persoonsgegevens, zie
artikel 4.
4. Verwerking persoonsgegevens
1. De stichting verwerkt de door de gevende partij verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met
alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen
de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.
2. Deze persoonsgegevens worden door de stichting verwerkt ten behoeve van het aangaan van
donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het verzenden
van nieuwsbrieven en het opnemen van contact, alsmede om te kunnen voldoen aan eventuele wettelijke
verplichtingen.
3. Alle personen die namens de stichting bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen,
zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.
4. In voorkomende gevallen kan de stichting relevante gegevens van de gevende partij opzoeken in
openbare bronnen, zoals het telefoonboek, de gouden gids of linkedin.
5. De persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden of voor externe marketingdoeleinden
aangewend.
6. Voor zover de persoonsgegevens op een server worden opgeslagen, bevindt deze zich binnen de EU. Ten
behoeve van het versturen van elektronische nieuwsbrieven kunnen de daarvoor strikt noodzakelijke
persoonsgegevens (naam, emailadres, taal van voorkeur en wijze waarop de persoon zich voor deze
nieuwsbrief heeft aangemeld) verwerkt worden door een externe dienstverlener die zich bevindt in een
land met adequate privacywetgeving buiten de EU.
7. De gevende partij heeft het recht niet opgenomen te worden voor verdere marketingactiviteiten door
een mail te sturen aan info@mens-op-aarde.org
8. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door de stichting geregistreerde gegevens juist zijn,
het recht op correctie indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de
geregistreerde gegevens. De gevende partij kan zich hiervoor per post of email wenden tot de stichting. De
stichting heeft het recht in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.
9. De persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk, en zullen worden verwijderd
zodra de gevende partij aangeeft niet langer geïnformeerd te willen worden over het verloop van projecten
van de stichting.
10. Bij klachten over de verwerking van persoonsgegevens heeft de gevende partij het recht om zich te
wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
5. Rechten en plichten van de gevende partij
1. De gevende partij heeft een afkoelingsperiode voor online donaties via een donatieformulier van acht (8)
werkdagen. In deze periode kan de overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden
door een mail te sturen aan info@mens-op-aarde.org
2. Om een overeenkomst te sluiten met de stichting moet gevende partij mninimaal 18 jaar oud zijn. Door
het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij aan deze leeftijdsgrens te voldoen. Gevende
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partij die nog geen 18 jaar oud is kan een online donatie of een online aanmelding als donateur alleen doen
in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd.
3. Gevende partij verricht alleen donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover
hij/zij zeggenschap heeft.
4. Gevende partij geeft zijn/haar correcte identiteitsgegevens op.
5. Gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van de projecten van Stichting
Mens op Aarde.
6. Indien een donatie te beschouwen is als ongebruikelijk en/of bovenmatig, ziet de gevende partij er op toe
dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek http://www.wetboek-online.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%201/88.html, vooraf zijn/haar
toestemming heeft verleend voor de donatie.
7. In voorkomende gevallen en afhankelijk van de situatie kan de stichting aangifte bij de politie doen,
indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag
beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.
6. Cookies
1. De stichting streeft ernaar het gebruik van cookies op haar websites te beperken tot het uiterst
noodzakelijke, en zo mogelijk helemaal geen gebruik te maken van cookies.
2. Cookies van externe partijen, waarmee bezoekers na het verlaten van de website van de stichting door
andere partijen gevolgd kunnen worden - zoals in het geval van de door Youtube geplaatste cookies bij het
afspelen van online video - worden beperkt tot het technisch haalbare minimum.
7. Slotbepalingen
1. Bent u ontevreden over de stichting? Mail uw klacht aan info@mens-op-aarde.org
2. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden (inclusief de totstandkoming, uitvoering en
nakoming hiervan, alsook op alle geschillen welke hieruit kunnen voortvloeien) is Nederlands recht van
toepassing;
3. Op alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst en/of
deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Onder geschillen wordt in dit
verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of
aangemerkt. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter in het arrondissement Den Haag.
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