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Door het gebruik van onze website of door contact met

kijken wij natuurlijk wel of wij vinden dat jouw be-

ons op te nemen, ontvangen wij bepaalde gegevens van

langen niet zwaarder wegen.

jou. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van
jouw persoonsgegevens en gaan altijd zorgvuldig met

Hieronder geven wij aan waarvoor wij persoonsgege-

deze gegevens om. Met dit privacystatement willen wij

vens verwerken. Wij gebruiken jouw gegevens om:

jou daarom zo goed mogelijk inlichten over de gege-

•

vens die wij van jou verzamelen, de wijze waarop we
jouw gegevens verzamelen en het doel van de verwer-

juiste manier aan te spreken;
•

king van deze gegevens.
Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken?

jouw vragen te kunnen verwerken en beantwoorden;

•

de betaling die jij hebt gedaan te verwerken;

•

contact met jou te kunnen opnemen en jou eventu-

Als je contact met ons opneemt of je aan (wilt) sluiten

eel op de hoogte te houden over de actie en dona-

als horeca & toerisme ondernemer:
•

jou te identificeren als persoon en om jou op de

ties;

Voor- en achternaam;

•

onze website goed laten werken;

•

Contactinformatie;

•

te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen,

•

Naam onderneming;

zoals het verzamelen van gegevens die wij nodig

•

En andere relevante informatie.

hebben voor onze belastingaangifte.

Als jij via onze website doneert:

Delen van gegevens

•

Voor- en achternaam;

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met derden

•

Contactinformatie;

als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst

•

Naam onderneming;

en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke ver-

•

Financiële gegevens;

plichting. Als bijvoorbeeld een gedeelte van de overeen-

•

En andere relevante informatie.

komst door iemand anders wordt uitgevoerd kan het
nodig zijn om bepaalde (persoons)gegevens met deze

Als jij onze website bezoekt:

persoon te delen. Betalingen lopen via onze betalings-

Als jij onze website bezoekt, ontvangen wij automatisch

provider Mollie, daarmee ontvangen zij automatisch be-

bepaalde gegevens zijn, dit kunnen ook persoonsgege-

paalde gegevens die nodig zijn om de betaling mogelijk

vens wij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan jouw IP-adres of

te maken.

welke browser jij gebruikt. Zonder jouw toestemming,
doen wij niks met deze gegevens.

Jouw gegevens worden verder alleen doorgegeven aan
personen of instanties buiten de Europese Economische

Daarnaast tonen wij op onze website knoppen van

Ruimte (EER) als het desbetreffende land een passend

Facebook, Twitter en LinkedIn. Eventueel kan jij de actie

niveau van gegevensbescherming heeft.

promoten op deze netwerken. Of je dit wel of niet doet,
beslis je natuurlijk zelf.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen

Verwerkingsdoeleinden

over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor

Wij mogen persoonsgegevens alleen verwerken als wij

toestemming is verkregen van de ouders of voogd. Als je

hiervoor een wettelijke grondslag hebben. Wij baseren

ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming per-

ons op de volgende grondslagen:

soonlijke gegevens hebben verzameld over een minder-

1.

Toestemming

jarige, neem dan contact met ons op via onze contact-

2.

Uitvoering overeenkomst

gegevens. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

3.

Wettelijke verplichting

4. Onze gerechtvaardigd belangen zoals, marketing

Bewaartermijn

doeleinde en het verbeteren van onze dienstverle-

Wij bewaren de verzamelde gegevens niet langer dan

ningen. Als er sprake is van gerechtvaardigd belang,

nodig is voor het doel waarvoor deze gegevens oor-
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spronkelijk werden verzameld of verwerkt. Voor zover er

wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij nog

voor bepaalde doeleinden van de gegevensverwerking

niet gecontroleerd hebben of deze gegevens wel

geen wettelijke bewaartermijn is bepaald, dan zullen wij

kloppen. Ook zullen wij de verwerking van jouw ge-

deze gegevens nooit langer bewaren dan twee (2) jaar

gevens beperken als de verwerking onrechtmatig is

nadat de gegevens niet meer noodzakelijk zijn.

of niet meer nodig is, maar je ons hebt verzocht om
de gegevens te bewaren. Hiervan kan sprake zijn als

Rechten
We wijzen je graag op jouw rechten met betrekking tot

je deze gegevens later nog wil opvragen.
•

Recht op dataportabiliteit

jouw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwer-

Je hebt het recht om de persoonsgegevens te

ken:

ontvangen die wij van jou hebben verzameld. Wij

•

Recht op inzage

zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij

vraagt.

van jou verzamelen en verwerken op te vragen en

•

•

Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensver-

in te zien. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen

werking

als je daarom vraagt.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen di-

Recht op rectificatie en aanvulling

rect marketing of vanwege jouw specifieke situatie.

Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corri-

•

geren als deze fout zijn doorgegeven, in de tussen-

Wil je gebruik maken van een of meerdere van deze

tijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt. Wij zullen

rechten? Neem dan contact met ons op via onderstaan-

jouw gegevens aanpassen als je daarom vraagt.

de contactgegevens.

Recht op vergetelheid
Je hebt in een aantal gevallen het recht om jouw

Contact

gegevens door ons te laten verwijderen. Hiervan zal

Stichting Villagemarketing Geldrop-Mierlo

sprake zijn als:

info@zorgvoorgeldropmierlo.nl

•

•

•

wij jouw gegevens niet meer nodig hebben voor
de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens heb-

Klacht

ben verzameld of verwerkt;

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij met

jij zelf de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toe-

jouw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij je om

stemming voor het gebruik van jouw gegevens

eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet

intrekt;

tot een oplossing komen, kan je een klacht indienen bij

jij zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van

de Autoriteit Persoonsgegevens.

jouw gegevens, waarbij jouw bezwaar zwaarder

•

weegt dan het belang van ons om jouw gege-

Aanpassen privacy statement

vens te verwerken;

Wij hebben het recht om deze privacystatement aan te

jij zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van

passen. Als er wijzigingen zijn, zullen wij deze publiceren

jouw gegevens, waarbij jouw bezwaar zich richt

op de website.

tegen direct marketing;
•

er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van jouw gegevens;

•

wij wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens na
een bepaalde tijd te wissen; of

•

jij jonger bent dan 16 jaar en jouw persoonsgegevens zijn verzameld via onze website.

•

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken. Als aan ons wordt aangegeven
dat we de onjuiste gegevens gebruiken, dan zullen

