
Privacybeleid Stichting Drechterland Mondiaal 

Algemeen 

Dit is het privacy- en cookiebeleid van Stichting Drechterland Mondiaal 

Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming en overige privacywetgeving stellen. Dit document beschrijft de invulling die wij 

eraan geven voor onze organisatie en wordt gepubliceerd op onze website. 

Het bestuur van Drechterland Mondiaal kan deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen wij 

vervolgens bij de gebruikers van onze diensten bekend maken.  

Drechterland Mondiaal heeft te maken met vrijwilligers, relaties, bezoekers van de website, ontvangers van 

nieuwsbrieven en bezoekers van activiteiten. 

Verwerkte gegevens 

Van onze vrijwilligers verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

● naam; 

● adresgegevens; 

● e-mailadres; 

● vrijwilligers ta(a)k(en) 

● telefoonnummer(s); 

Van relaties gebruiken wij de naam van de organisatie en verder de contactgegevens zoals die door de 

contactpersoon zelf worden verstrekt op bijvoorbeeld een visitekaartje of als ondertekening van verzonden e-

mails. 

Wanneer u de website bezoekt, registreert de webhoster een aantal technische gegevens zoals het IP-adres 

van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt, de internetbrowser waarmee u aan het internetten 

bent en de pagina's die u binnen de websites bezoekt.  

Voor bezoekers van activiteiten geldt dat wij alleen gegevens verwerken als dat nodig is voor communicatie 

i.v.m. het goed laten verlopen van de activiteit. Wij vragen minimaal naam, e-mailadres en/of 

telefoonnummer. In sommige gevallen uitgebreid met adresgegevens en een akkoord met gestelde 

voorwaarden. 

  



 

Waarom verwerken we bovenstaande gegevens? 

De persoonsgegevens die vrijwilligers op ons verzoek verstrekken worden gebruikt voor de volgende 

doeleinden: 

● schriftelijk, telefonisch of m.b.v. e-mail te kunnen communiceren; 

● bezoek aan huis i.v.m. wel en wee. 

 

Voor relaties geldt dat we de gegevens gebruiken om schriftelijk, telefonisch of m.b.v. e-mail te kunnen 

communiceren. 

Bezoekers aan onze website laten sporen na in de log-bestanden. Ze worden gebruikt om statistische 

gegevens samen te stellen waarmee het aantal bezoeken van een webpagina of artikel inzichtelijk wordt. De 

nagelaten sporen zijn door ons niet te herleiden tot gegevens die wij aan een persoon zouden kunnen 

koppelen. 

Een elektronische nieuwsbrief verzenden kan onmogelijk zonder e-mailadres. Uw naam willen we graag 

gebruiken om de nieuwsbrief iets persoonlijker te maken en om voor u spam sneller herkenbaar te maken. 

 

Bezoekers aan activiteiten willen we graag een bevestiging sturen en soms is er meer communicatie nodig. 

Privacy en uw gegevens 

Stichting Drechterland Mondiaal zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar stellen. Onze 

vrijwilligers en met ons samenwerkende derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te 

respecteren 

Soms worden er t.b.v. een berichtje op onze website foto’s van personen die meedoen aan activiteiten 

gemaakt. Degene die foto’s maakt hoort te vragen om een mondeling akkoord. 

In sommige gevallen kunt u via onze websites doorlinken naar websites van derden. Wij zijn niet 

verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. 

Beveiliging en bewaartermijn 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Zij worden 

bewaard zolang uw relatie met ons in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. Persoonsgegevens 

van gestopte vrijwilligers worden verwijderd. 

Vragen of klachten 

Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met 

de voorzitter van Stichting Drechterland Mondiaal via voorzitter@drechterlandmondiaal.nl. U heeft ook het 

recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Het document is voor het laatst gewijzigd op 29 mei 2018. 
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