Privacyverklaring
Stichting wijkraad Beinum
De inhoud van deze Privacyverklaring kan op enig moment worden gewijzigd. U kunt de
meest recente versie van de Privacyverklaring eenvoudig raadplegen via onze website:
www.wijkraadbeinum.nl
De Stichting wijkraad Beinum respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van
privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze Privacyverklaring is
bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw gegevens gebruiken.
Uw relatie met ons.
U heeft te kennen gegeven om op de hoogte te willen blijven van de activiteiten van de
wijkraad Beinum. Dit heeft u gedaan door middel van het ter beschikking stellen van uw
mailadres.
Dit mailadres wordt door de wijkraad beheerd op een niet openbaar toegankelijk medium.
Doeleinden waarvoor wij uw mailadres bewaren;
ü
ü
ü
ü
ü

het bekend stellen van de te ontplooien activiteiten;
het u actief benaderen door de wijkraad om te helpen bij de te ontplooien activiteiten.
waar nodig ondersteunen en begeleiden van de buurtgenoten richting gemeente;
het verstevigen van de onderlinge band door het organiseren van een jaarlijkse
bijeenkomst en deelbuurt bijeenkomsten.
toezending van nieuwsbrieven, uitnodigingen en overige correspondentie;

Wij verwerken uw mailadres hoofdzakelijk op grond van ons gerechtvaardigde belang om
bovenstaande activiteiten te realiseren.
Wij zullen uw mailadres nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met
het doel waarvoor wij deze hebben verkregen. Ook verwerken we niet méér gegevens dan
nodig is voor het beoogde doel.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij
over uw gegevens beschikken, tenzij deze gegevens voor bepaalde tijd moeten worden
bewaard op grond van wetgeving.
Beveiliging
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Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om
ervoor te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk en op veilige wijze worden verwerkt.
Uw rechten
U hebt het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van uw gegevens die op u betrekking
hebben. U hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw
gegevens, u kunt verzoeken een verwerking te beperken of u kunt verzoeken om
verwijdering van uw gegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het
gerechtvaardigd belang van ons zich hiertegen verzet kan zo’n bezwaar of verzoek worden
afgewezen.
Voor zover wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, mag u deze
toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U hebt tevens een wettelijk recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contact
Heeft u een andere vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van uw gegevens?
Neem dan contact op met onze secretaris, het mailadres is
secretaris.wijkraadbeinum@gmail.com
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