
Privacyverklaring  

 

Stichting Myosotis Westland   

Postadres:  Strauss 6, 2671 XB Naaldwijk  

E-mail:   info@myosotiswestland.nl 

KvK:   41145598 

St. Myosotis Westland verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en 

transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over 

de verwerking van jouw persoonsgegevens.  

Persoonsgegevens die wij verwerken  

We verwerken de volgende gegevens om de overeenkomst die je met ons aangaat te kunnen 

uitvoeren:  

• Naam (voor- en achternaam)  

• Adresgegevens  

• Geboortedatum  

• Telefoonnummer  

• E-mailadres  

• Contactgegevens ouders, begeleiding 

• Beeldmateriaal, zoals foto’s  

Bijzondere persoonsgegevens 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over geloof, 

afkomst of gezondheid. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op 

basis van de wet, met jouw toestemming.   

Doel van de gegevensverwerking  

We verwerken persoonsgegevens met de volgende doeleinden:  

• Het uitvoeren van de overeenkomst die je met ons aangaat. Dit kan bijvoorbeeld lidmaatschap zijn, 

maar ook deelname aan een activiteit. Ook als je aan de slag wilt gaan als vrijwilliger, hebben we je 

persoonsgegevens nodig.  

• Als je eenmaal lid of relatie van Myosotis bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je 

contactgegevens om contact met je te onderhouden en je te informeren over onze stichting. Zo 

ontvangen leden van ons bijvoorbeeld een aantal keer per jaar de nieuwsbrief.  

• Gegevens van oud-leden en oud-vrijwilligers worden bewaard om bijvoorbeeld uitnodigingen te 

kunnen versturen voor activiteiten waarbij oud-leden ook welkom zijn, zoals een jubileum.  

• Historische doeleinden. Wij zijn een stichting en bewaren daarom informatie over onze historie. Onze 

leden zijn daar onderdeel van. Gegevens zoals namen en beeldmateriaal kunnen daarom in ons 

archief worden bewaard.  

•Verslaggeving van gebeurtenissen. Denk aan foto’s en namen in een nieuwsbericht op de website, in 

de nieuwsbrief of in externe media, zoals de krant. 

• Promotie- of marketingdoeleinden. Hiervoor zullen we vooraf expliciet om toestemming vragen.  

Derde partijen  

Voor de uitvoering van overeenkomsten en het onderhouden van contact maken wij gebruik van 

diensten van derde partijen, zowel binnen als buiten de Europese Unie. Daarvoor kan het nodig zijn 

dat wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan deze partijen. Met al deze partijen hebben wij een 

verwerkersovereenkomst, waarin is afgesproken dat zij zorgvuldig omgaan met deze gegevens en 

deze uitsluitend gebruiken voor uitvoering van de overeenkomst die wij met ze hebben.  

Wij zullen je gegevens nooit doorverkopen aan derden.  

Het gebruik van cookies op de website  
Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics om basale statistieken over het gebruik van 

de website te kunnen verzamelen. Denk hierbij aan de bezoekersaantallen per pagina en het gebruik 

van verschillende web browsers. Deze gegevens kunnen wij gebruiken bij het optimaliseren van onze 

website. Google Analytics kan cookies plaatsen op uw computer.  



Om bij het verzamelen van deze statistieken wél uw privacy te waarborgen, hebben we de volgende 

maatregelen getroffen:  

• Er is een verwerkersovereenkomst met Google.  

• IP-adressen worden niet volledig doorgegeven. Deze worden geanonimiseerd door het laatste deel 

(octet) te maskeren.  

• De verzamelde statistieken worden niet gedeeld met derden.  

Deze maatregelen zijn volgens het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (augustus 2018).  

Geautomatiseerde besluitvorming  

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.  

Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens  

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal 

gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij worden verwerkt. Een aantal basisgegevens van 

oud-leden en oud-vrijwilligers bewaren we wel langer, zodat we hen bijvoorbeeld bij een jubileum 

kunnen uitnodigen.  

Wij schermen de gegevens af tegen ongeautoriseerde toegang, om misbruik van je gegevens te 

voorkomen. Ook bij het verzamelen van de gegevens treffen wij de nodige maatregelen om te zorgen 

dat je gegevens veilig zijn. Zo zullen je gegevens altijd verstuurd worden via een versleutelde 

SSLverbinding, wat onderschepping tegengaat.  

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen  

Je hebt het wettelijk recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of laten verwijderen. 

Daarnaast heb je ook nog het recht om ons te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens 

tijdelijk stop te zetten, of om bezwaar te maken tegen de verwerking. Indien je gebruik wilt maken van 

deze rechten, dan kun je schriftelijk contact met ons opnemen.  

Tenslotte willen wij je er nog op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in de dienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van gegevensverwerking.  

Wijzigingen  
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Op onze 

website vind je altijd de laatste versie.  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

