Privacybeleid.
Dit is het privacybeleid van Stichting Bouwdorp ‘’Veghel In Hout’’ (hierna Stg. Bouwdorp), gevestigd
aan Fazantendonk 27, 5467 DL Veghel. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.
Persoonsgegevens die wij verwerken.
Stg. Bouwdorp verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt of wilt maken van onze
diensten, onze website bezoekt of contact met ons zoekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Woonplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Specifieke informatie met betrekking op een minderjarige onder uw verantwoordelijkheid,
zoals medische informatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Stg. Bouwdorp verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van deelnemers
beschermt onder art. 9 AVG:
•
•

Medicatie van deelnemers tijdens Veghel in Hout
Persoonlijke gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens
over kinderen verzameld worden zonder uitdrukkelijk ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd
bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ikvw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken.
Stg Bouwdorp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sturen van een nieuwsbrief
Aanmelding voor Veghel in Hout
Aanmelding als vrijwilliger
Verwerken van betalingen
Versturen van het contactformulier
Om u te kunnen bellen of e-mailen wanneer dit nodig is
Om u te informeren over wijzigingen
Het informeren naar medicijnen

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren.

Stg. Bouwdorp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij hanteren in
principe een bewaartermijn van maximaal 1 jaar na deelname aan Veghel in Hout of andere
activiteiten, zoals het contact opnemen met ons middels het contactformulier. De bewaartermijn kan
worden verlengd door ons indien dit noodzakelijk is voor de voortzetting van onze activiteiten of
overeenkomsten met u.
Delen van persoonsgegevens met derden.
Stg. Bouwdorp verstrekt uitsluitend persoonlijke gegevens aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u, voor het uitvoeren van onze activiteiten, om te voldoen
aan een wettelijke verplichtingen of wanneer dit wordt opgelegd door overheidsinstanties.
Cookies.
Stg. Bouwdorp gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor
cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun
u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Social media.
Wij maken gebruik van de volgende social media kanalen:
•
•
•
•

Facebook, voor het privacybeleid van Facebook verwijzen wij u naar hun privacybeleid
https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation/
Twitter, voor het privacybeleid van Twitter verwijzen wij u naar hun privacybeleid
https://twitter.com/en/privacy
Instagram, voor het privacybeleid van Instagram verwijzen wij u naar hun privacybeleid
https://help.instagram.com/519522125107875
Youtube, voor het privacybeleid van Youtube verwijzen wij u naar hun privacybeleid
https://www.youtube.com/intl/ALL_nl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

Bij het meedoen aan onze activiteiten stemt u ermee in dat u en/of een minderjarige die onder uw
verantwoordelijkheid valt, kan worden vastgelegd op beeldmateriaal dat wordt gebruikt ten behoeve
van promotionele doeleinden door Stg. Bouwdorp. Wij delen dit materiaal niet met derden, tenzij dit
wettelijk is bepaald of wordt opgelegd door overheidsinstanties.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft de volgende rechten onder de Algemene Wet Gegevensbescherming m.b.t. uw
persoonsgegevens
•
•
•
•
•
•

Informatie, u mag ons vragen wat wij doen met uw persoonsgegevens
Inzage, u mag ons vragen welke persoonsgegevens wij hebben van u
Rectificatie, u mag wijzigingen aanbrengen m.b.t. uw persoonsgegevens
Verwijdering, u mag een verzoek doen tot het verwijderen van uw persoonsgegevens
Dataportabiliteit, u mag ons vragen uw persoonsgegevens over te dragen naar derden
Bezwaar, u mag bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Wilt u van een van deze rechten gebruik maken dan kunt u mailen naar verzoek@sensorium.nl. In de
onderwerpregel typt u vervolgens ‘’Veghel in Hout’’. Sensorium handelt privacy gerelateerde zaken
af uit naam van Stg. Bouwdorp. Hun privacyverklaring is te vinden op https://sensorium.nl/privacystatement.
Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u is gedaan, kunnen aanvullende vragen worden gesteld
om uw identiteit te controleren. U heeft altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Stg. Bouwdorp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik
tegen te gaan. Zo wordt de informatie op onze website over een beveiligde HTTPS-verbinding
verstuurd en hebben alleen bevoegde personen toegang tot specifieke persoonsgegevens die zij
nodig hebben voor het uitvoeren van hun specifieke taken. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via
veghelinhout@live.nl

