Privacyverklaring
Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg
Secretariaat: Componistensingel 13, 3906 BS Veenendaal
Email: info@vriendenvanprattenburg.nl
De Stichting heeft geen functionaris Gegevensbescherming. Gegevens zijn via het secretariaat op te
vragen door een email te sturen naar bovenstaand e-mailadres.
Persoonsgegevens die wij verwerken
De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u Vriend van de Stichting bent.
De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IBAN gegevens
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het toesturen van de Nieuwsbrief
• Het afhandelen van uw betaling of facturering
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dat nodig is.
Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens
De Stichting bewaart de persoonsgegevens zolang u Vriend bent van de Stichting. Na opzegging van
het lidmaatschap, verhuizing, wanbetaling of overlijden worden de persoonsgegevens direct na
genoemde gebeurtenis verwijderd. In andere voorkomende gevallen waarbij een wettelijke
bewaartermijn van toepassing is, zal deze in acht genomen worden.
Delen van persoonsgegevens met derden
De Stichting verkoopt en verstrekt uw gegevens niet aan derden.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Dit kunt
u doen door middel van het sturen van een email naar info@vriendenvanprattenburg.nl waarna een
afspraak met u ingepland zal worden om samen met u de gegevens te verwijderen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te nemen naar uw afspraak.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op via info@vriendenvanprattenburg.nl

