STICHTING HART ONDER DE RIEM
Privacyverklaring

In het kader van uw deelname aan de activiteiten van de stichting verzamelen wij een aantal
persoonsgegevens en aanvullende gegevens om u deel te kunnen laten nemen aan de
activiteiten en om ons in staat te stellen met u contact op te nemen.

Wij verzamelen de volgende gegevens die voor de betreffende activiteit nodig zijn zoals:
Persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres,
geboortedatum, geslacht,…
Aanvullende gegevens: datum eerste contact (met of over u), wel of geen toestemming voor
publicatie op F.B./website, beroep/inkomen, huisarts, verzekering, medicatie, dieet,
achterblijvers, aandachtspunten/hobby’s,…
Deze gegevens worden beheerd door 2 bestuursleden die hiervoor door het bestuur worden
aangeduid.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden tenzij dit wettelijk
verplicht is of wanneer u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. Uitzondering hierop kan
zijn als de veiligheid voor u of een ander in het geding is.
Uw rechten:
1) Recht op correctie: u kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren/
verwijderen.
2) Recht van toegang: u mag van ons informatie vragen betreffende de
persoonsgegevens die wij van u hebben, inclusief informatie over welke categorieën
persoonsgegevens we in ons bezit of beheer hebben, waarvoor ze worden gebruikt
en waar we ze hebben verzameld. U mag ons gratis een kopie vragen van de
persoonsgegevens die we van u hebben.
3) Recht om gegevens te laten wissen: we zullen uw persoonsgegevens wissen op uw
verzoek en wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden
waarvoor ze verzameld werden.
4) Recht om bezwaar te maken: u kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens als gevolg van uw specifieke situatie.
5) Recht om een klacht in te dienen: in het geval van een vermeende inbreuk op de
privacywetgeving kunt u klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van gegevensbescherming in het land waar u woont of waar de vermeende

inbreuk plaatsvond. Om uw juridische rechten te kunnen uitoefenen dient u
schriftelijk of elektronisch contact op te nemen (brief of e-mail).
6) Recht van weigering om foto’s, waarop u herkenbaar bent afgebeeld, op de website
van onze stichting te laten plaatsen.

Wij zullen de persoonsgegevens, die wij van u hebben verzameld, wissen als ze niet
langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld.
Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde deze privacyverklaring te wijzigen
en/of aan te vullen. De privacyverklaring voorzien van de datum van de laatste
herziening (terug te vinden onderaan de laatste pagina) is van toepassing.
Indien u meer informatie wenst over ons privacybeleid kan u contact opnemen met:
Lenie de Vries, voorzitter
Mailadres: info@stichtinghartonderderiem.nl

Brunssum, ? oktober 2018

