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Privacyverklaring 

   

Wij willen zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens  

Stichting Jeugdsoos Wesepe (SJW) vindt het heel belangrijk om zorgvuldig met jouw 

persoonlijke gegevens om te gaan. Wij vertellen je graag hoe we dat doen.  

 

Verantwoordelijke voor de verwerking  

Verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is: Stichting 

Jeugdsoos Wesepe, Elshagenweg 2, 8124 PS te Wesepe. Kvk-nummer 41244596.  

De privacy coördinator van SJW is de secretaris, Brigit Spoler 06-23238178.   

 

 Welke persoonsgegevens verwerkt SJW?  

In het kader van jouw deelname aan de activiteiten van SJW worden de volgende 

persoonsgegevens verwerkt:  

• voor- en achternaam,  

• contactgegevens:telefoonnummer(s) en/of e-mailadres(sen); 

•IP-adres (bij bezoek aan onze website)    

 

Voor welke doelen verwerkt SJW jouw gegevens?  

SJW verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

• je naam en contactgegevens  worden gebruikt voor contact over onze activiteiten en 

de eventuele deelname daaraan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde 

informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie; 

* de contactgegevens van ouder(s) / verzorger(s) van bezoekers worden gebruikt voor 

contact in noodgevallen of bij overtreding van vastgestelde regels; 

• op de website van Stichting Jeugdsoos Wesepe worden algemene bezoekgegevens 

bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en 

gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van 

bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Jeugdsoos Wesepe gebruikt deze 

informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel 

mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 
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E-mail berichtgeving 

SJW gebruikt je naam en e-mailadres om je per e-mail uit te nodigen voor activiteiten 

en je op de hoogte te houden van activiteiten. Je kunt per e-mail aangeven als je geen  

e-mails meer wenst te ontvangen.  

 

Bewaartermijnen die SJW hanteert   

SJW verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de termijn dat je deelneemt 

aan onze aciviteiten en de twee jaar daarna. Aansluitend worden de persoonsgegevens 

vernietigd. 

 

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers  

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft SJW passende organisatorische 

maatregelen getroffen. Uitsluitend bestuursleden en leden van de leiding van SJW 

hebben toegang tot jouw persoonsgegevens  

 

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt SJW uitsluitend gebruik van Word, 

Excel en Outlook (allen van Microsoft).  

 

Delen van gegevens 

SJW verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen 

aan een wettelijke verplichting of als er sprake is van een noodgeval.  

 

Inzagerecht, verwijdering en bezwaar   

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar 

info@jeugdsooswesepe.nl. SJW zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw 

verzoek reageren..   

 

Vragen en klachten  

Indien je klachten hebt over de wijze waarop SJW je persoonsgegevens verwerkt of je 

verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de privacy coördinator van SJW. Ook 

eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden 

gericht aan de privacy coördinator van SJW (g.spoler@hotmail.com of 06-23238178).  
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Wijzigingen  

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van 

SJW [www.jeugdsooswesepe.nl] bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de 

privacyverklaring op onze website te bekijken.   


