
 

 

 

 

 

Uw privacy is belangrijk ! 

 

Uw privacy is belangrijk. We informeren u daarom graag over onze nieuwe privacyverklaring. We 

hebben deze verklaring opgesteld vanwege de Europese privacywetgeving: de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wetgeving borgt de bescherming van persoonlijke 

gegevens. In onze privacyverklaring kunt u nalezen hoe wij met gegevens omgaan. In onze 

privacyverklaring informeren wij u onder andere over: 

• De gegevens die wij van u verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. 

• De maatregelen die wij hebben genomen om uw persoonlijke informatie te beveiligen. 

• Welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe u deze rechten 

kunt uitoefenen. Onze privacyverklaring geldt vanaf 25 mei 2018.  

 

Omdat de regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen veranderen, behouden wij 

ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd 

op deze pagina.  

 

Heeft u vragen of opmerkingen?  

Stuur een mailtje naar info@wensbusbeekdaelen.nl. Geen internet? Bel 046- 20 60 666.  

 

Met vriendelijke groet,  

Bestuur Stichting Wensbus Schinnen.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Secretariaat: Veldgaard 29                          K.v.K. 60255501 

6436 EX  Amstenrade                     Bank: NL73 RBRB 0896 765 50                               



 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring Stichting Wensbus Schinnen 

Dit is de privacyverklaring van Stichting Wensbus Schinnen (verder genoemd als  'de stichting'), 

secretariaat gevestigd aan de Veldgaard 29 te Amstenrade, Kamer van Koophandelnummer 

60255501. Hierin leest u over ons beleid voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  

Algemeen 

• De stichting houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening 

Gegevensverwerking (AVG) stelt.  

• Stichting Wensbus Schinnen gebruikt uw persoonsgegevens voor de optimale uitvoering van 

haar dienstverlening. 

• De stichting respecteert de privacy van alle (potentiële) bezoekers van haar website 

www.wensbusbeekdaelen.nl, vrijwilligers, partners en andere (potentiële) relaties. 

• In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken 

van persoonsgegevens.  

• Wij beschrijven welke persoonsgegevens we verwerken, hoe we uw privacy waarborgen en 

welke rechten u heeft.  

Verwerken  

• De stichting legt uw persoonsgegevens vast in het kader van de dienstverlening van de 

stichting.  

• We vragen niet meer gegevens dan nodig, in de regel naam, geboortedatum, adres en 

telefoonnummer.  

• Uw gegevens worden bewaard in een gegevensbestand, beheerd door de leverancier van ons 

plansysteem. 

• Gegevens die we van u vastleggen, levert u zelf aan. 

• In de meeste gevallen halen we informatie uit ons gegevensbestand, zodat u niet steeds 

opnieuw gegevens hoeft aan te leveren. 

• Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt 

verstrekt, het plannen van ritten die u heeft aangevraagd. 

 

Bewaren  

• Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als wij dat noodzakelijk achten. 

• We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Delen 

• Wij delen uw gegevens uitsluitend met organisaties of personen die direct te maken hebben 

met de dienstverlening van onze stichting. 

• Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden 

verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met 

Stichting Wensbus Schinnen of indien dit wettelijk verplicht is.  

• Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhandeld. 

 

Inzien, aanpassen, verwijderen 

• U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  

• U heeft het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar 

te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de stichting. 

• U kunt ons mondeling of schriftelijk verzoeken om uw persoonsgegevens uit ons 

gegevensbestand aan te passen of te verwijderen.  

• U kunt uw schriftelijk verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens 

sturen per  E-mail of naar ons secretariaat. 

 

Website en nieuwsbrief  

• De stichting informeert belangstellenden over haar dienstverlening via haar website en via 

een flyer. 

• U kunt te allen tijde de website van de stichting bekijken zonder enige persoonlijke gegevens 

met de stichting te delen.  

• Persoonsgegevens die u aan de stichting verstrekt, worden door ons met de grootst 

mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd.  

 


