
 
Algemene uitleg Online Collectebus 
 
Het Missiebureau heeft een online collectebus voor de Vastenactie ingericht. U kunt deze 
bekijken via: https://vastenactiebisdomroermond.digicollect.nl/ 

Hoe werkt de online collectebus? 
Tijdens de Vastenactie stelt het Missiebureau deze pagina beschikbaar om gelden op te 
halen voor de Vastenactie. MOV-groepen, parochies en MOV-vrijwilligers kunnen zelf 
een collectebus aanmaken op deze pagina. Vergeet daarbij niet te vermelden in welke 
parochie/plaats u woont (zie handleiding). Op deze manier kunnen wij de opgehaalde 
gelden koppelen aan uw parochie.  
   
Rondvertellen dat u een collectebus heeft aangemaakt. 
U kunt via Facebook, Whatsapp, Linkedin het bericht delen dat u een collectebus voor de 
Vastenactie heeft aangemaakt. Zo worden vrienden en bekenden opgeroepen om een 
donatie in de collectebus te doen. Een dergelijk berichtje kan natuurlijk ook via een e-
mail met vrienden en bekenden gedeeld worden. Hoe u dit kunt doen staat ook in de 
handleiding.  
 
Hoe kunnen familie en vrienden geven? 
De donatie kan via iDEAL, creditcard, paypal of een eenmalige incasso (machtiging). 
Voor de incasso vragen we het IBAN rekeningnummer. Er worden diverse bedragen 
voorgesteld, maar de gever kan ook het bedrag zelf bepalen. Aan de transactie zijn € 
0,40 transactiekosten verbonden. De gever wordt in de gelegenheid gesteld om deze 
kosten extra te doneren.  
 
Is het veilig om online te doneren? 
Ja, online een donatie doen is eenmalig en kan anoniem, de naam hoeft namelijk niet 
ingevuld te worden. We vragen niet om een telefoonnummer of e-mailadres, dus gevers 
zullen nooit gebeld of gemaild worden na het doen van een gift. Daarnaast heeft de 
website het Privacy Waarborg, dat betekent dat er zorgvuldig wordt omgegaan met 
persoonsgegevens. 
 
Verwerking persoonsgegevens 
Alle persoonsgegevens in de elektronische correspondentie met de online collecte-
website Vastenactie Bisdom Roermond en Digicollect-Kentaa worden met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Hierbij leven we de bepalingen van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie 
Statement na. Het Missiebureau en Digicollect- Kentaa gelden te allen tijde als 
‘verwerkingsverantwoordelijke’ en verwerken uw gegevens. Uw gegevens worden niet 
aan derden verstrekt of ter inzage gegeven. Wanneer u een online collectebus aanmaakt 
worden uw gegevens vastgelegd. Het Missiebureau en Digicollect-Kentaa gebruiken uw 
gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie en het 
verwerken van donaties en niet voor andere doeleinden. Als blijkt dat een persoon die 
op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website jonger is dan 16 jaar, zal 
het Missiebureau, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, 
verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. 
Indien die toestemming ontbreekt, zal het Missiebureau niet overgaan tot verwerking 
van de persoonsgegevens. Na de verwerking van de donaties zullen de 
persoonsgegevens uit de administratie verwijderd worden. De enige uitzondering 
hierop is als betreffende donateur zelf, middels het vinkje aangegeven heeft informatie 
te willen ontvangen van het Missiebureau.  
 

https://vastenactiebisdomroermond.digicollect.nl/

