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Privacy Verklaring 
 
Stichting Krommenieër Woudpolder (hierna “KWP”) respecteert de privacy van haar 
bezoekers, donateurs, vrijwilligers en belangstellenden en verwerkt persoonsgegevens in 
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving ten aanzien van persoonsgegevens. 
 
In deze privacy verklaring informeren wij u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, 
de doelen van verwerking, welke rechten u heeft, met wie wij uw gegevens delen. 
 
 
Welke gegevens verzamelen en verwerken wij? 
 
KWP verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens. 
 
Donateurs: Contactgegevens zoals uw naam, adres en/of e-mailadres, 

telefoonnummer en bankgegevens. 
 
Vrijwilligers: Contactgegevens zoals uw naam, adres en/of e-mailadres, 

telefoonnummer en foto’s. 
 
Belangstellenden: Contactgegevens zoals uw naam, adres en/of e-mailadres, 

telefoonnummer en foto’s. 
 
Wij verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens. Indien wij gegevens van 
personen onder de 16 jaar verwerken, zullen wij altijd voorafgaande toestemming vragen van 
de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s). 
 
Op onze website plaatsen wij verslagen en foto’s van activiteiten en bijeenkomsten. Voor het 
publiceren daarvan heeft u ons toestemming gegeven.  
 
 
Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens en met welke rechtsgrond? 
 
KWP zal uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden. 
 
Donateurs: Om informatie uit te wisselen, uitnodigingen en nieuwsbrieven te sturen 

en verzoeken tot donaties te doen, en donaties te registreren. 
 
Vrijwilligers: Om uit te nodigen voor activiteiten en bijeenkomsten en het versturen van 

nieuwsbrieven. 
 
Belangstellenden: Om uit te nodigen voor activiteiten en bijeenkomsten, versturen van 

nieuwsbrieven. 
 
Bezoekers: Om uit te nodigen voor activiteiten en bijeenkomsten, versturen van 

nieuwsbrieven. 
 
Wij verwerken uw gegevens op grond van de door u verleende toestemming daarvoor, dan 
wel op grond van een wettelijke verplichting (fiscaal/financieel beheer).  
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Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 
 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor u de 
gegevens aan ons verstrekt heeft en totdat u de toestemming intrekt. Daarnaast hebben wij 
een wettelijke bewaarplicht van 7 jaar voor financiële/fiscale gegevens. 
 
 
Delen wij uw gegevens met derden? 
 
KWP werkt samen met andere organisaties. Uw gegevens zullen echter nooit met deze 
organisaties of andere derden gedeeld worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. 
 
 
Beveiliging 
 
KWP heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen 
 
 
Uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 
U heeft recht van inzage, rectificatie, wissing, verwerkingsbeperking, overdraagbaarheid, en 
bezwaar en intrekken van de toestemming. Mocht u gebruik willen maken van uw rechten 
stuur ons dan een verzoek via info@stichtingkrommenieerwoudpolder.nl. 
Wij zullen dan zo spoedig mogelijk proberen aan uw verzoek te voldoen, binnen de wettelijk 
voorgeschreven kaders. 
Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook terecht bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
 
Wijziging van deze privacy verklaring 
 
Wij kunnen deze privacy verklaring wijzigen indien daar aanleiding toe ontstaat. De meest 
actuele privacy verklaring staat altijd op onze website; wij raden u dan ook aan onze website 
regelmatig te raadplegen. 
 
 
Wie zijn wij 
 
Stichting Krommenieër Woudpolder 
Spoetnikstraat 7 
1562 BM  Krommenie 
KvK 62641735 
 
 
Versie 
 
Versie 1, Oktober 2018 
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