Privacy Statement
Stichting Molen de Vijf Gebroeders, gevestigd aan Slaakweg 1, 4451 RB Heinkenszand, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://www.de5gebroeders.nl
Honingklaver 3
4451 TC Heinkenszand
Tel. 0113 - 561877 of 06 – 38900040
e-mail: de5gebroeders@zeelandnet.nl
Functionaris Gegevensbescherming
De penningmeester van Stichting Molen De Vijf Gebroeders is Functionaris
gegevensbescherming (FG) en beheert het centraal gegevensbestand. De penningmeester is
te bereiken via de5gebroeders@zeelandnet.nl . Andere bestuursleden van de stichting
kunnen tijdelijk over gegevens uit het centrale bestand beschikken ten behoeve van de
uitvoering van toegewezen specifieke taken.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Molen de Vijf Gebroeders verwerkt uw persoonsgegevens omdat u ons als
vrijwilliger ondersteunt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Ook van sponsoren en
leveranciers worden deze gegevens vastgelegd.
Hieronder vindt u een overzicht van het maximum aan persoonsgegevens dat wij verwerken:






Aanhef, voor- en achternaam
E-mailadres
Adres
Telefoonnummer
Bedrag dat u jaarlijks doneert

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze stichting verzamelt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Ook komen er in
ons bestand geen gegevens voor van personen die jonger zijn dan 16 jaar.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Molen de Vijf Gebroeders verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:



U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om uw dienstverlening uit te
kunnen voeren als bedrijf of vrijwilliger.
Om u te kunnen aanschrijven of e-mailen voor nieuwsbrieven, evenementen of
ingeval u een donateur bent van onze stichting voor de jaarlijkse financiële bijdrage.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Molen de Vijf Gebroeders neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen
geen geautomatiseerde besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Molen de Vijf Gebroeders bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
De persoonsgegevens worden alleen gebruikt door bestuursleden van de Stichting Molen de
Vijf Gebroeders. Zij verstrekken deze uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Website: Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Molen de Vijf Gebroeders gebruikt geen cookies. Ook wordt geen gebruik gemaakt
van Google Analystics of andere vergelijkbare diensten welke persoonlijke gegevens
verzamelen die inzicht geven in het gebruik van de website.
Gegevens verwerkende bedrijven, zoals Google, verzamelen gegevens van surfgedrag op
websites en kan deze gegevens aan derden verschaffen. De stichting Molen de Vijf
Gebroeders heeft hier geen enkele invloed op en is hiervoor niet aansprakelijk.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten
verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor een eventuele
met u afgesloten gegevensverwerkingsovereenkomst in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Molen de Vijf Gebroeders en
u heeft het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben vastgelegd in een computerbestand
naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de5gebroeders@zeelandnet.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, verwijdering, overdracht, intrekking van
toestemming of bezwaar voor verwerking door u is gedaan, zullen wij u vragen zich te
legitimeren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Stichting Molen de Vijf Gebroeders wil u er tevens op wijzen dat indien wij aan uw klacht of
verzoek niet naar behoren gevolg geven u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Molen de Vijf Gebroeders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw

gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
met ons via de5gebroeders@zeelandnet.nl.
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