PRIVACY STATEMENT
Adresgegevens
Doornlaan 8
6226 WV Maastricht

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Stichting Stilgezet verwerkt persoonsgegevens over jou enkel indien je deze gegevens zelf aan ons verstrekt door
het invullen van het contactformulier, door je in te schrijven voor de nieuwsbrief en/of indien je jouw eigen
verhaal wilt delen dat wij, uiteraard eerst met toestemming van jou mogen delen. Hieronder een overzicht van
de beperkte persoonsgegevens die hierbij verwerkt worden:

Naam

E-mailadres

Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige gegevens
Stichting Stilgezet heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16
jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het kan echter door ons niet gecontroleerd worden of
een bezoeker jonger is dan 16 jaar.

Waarom verwerken wij jouw gegevens?




Om je te informeren over de ontwikkelingen van de Stichting Stilgezet
Om je te kunnen bellen of mailen indien je een verhaal met ons gedeeld hebt
Voor het verzenden van onze nieuwsbrief.

Mailing
Nadat je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, ben je ten alle tijden in de gelegenheid om je af te melden
voor onze mails door op “unsubcribe from this list” te klikken onderaan de mail. Het wissen van jouw gegevens
gebeurd dan door een geautomatiseerde instelling.

Hoe lang worden gegevens bewaard
Jouw gegevens worden niet langer dan strikt nodig is bewaard. De bewaartermijn van 7 jaar volgens de
Belastingdienst is hierbij niet van toepassing. Zodra een vraag die je gesteld hebt door middel van het
contactformulier afgehandeld is en/of je je uitgeschreven hebt voor de nieuwsbrief, worden jouw gegevens direct
verwijderd. In het eerste geval manueel en in het laatste geval gebeurd het wissen door een geautomatiseerde
instelling.

Delen met anderen
Jouw gegevens worden niet met anderen gedeeld en voldoen hierbij aan de wettelijke verplichtingen. Enkel indien
er door jou toestemming is verleend, worden gegevens gedeeld indien dit nodig is om een gezamenlijk
afgesproken doel te bereiken.
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Gegevens aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten corrigeren of te verwijderen. Dit kun je door een mail te sturen
naar info@stilgezet.nl. Wij reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Wij zijn bereikbaar via:
Website
Emailadres
Tel.nummer

: www.stilgezet.nl
: info@stilgezet.nl
: 06-26799247

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee
hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons
op via info@stilgezet.nl.
Wij staan altijd open voor klachten en behandelen deze met alle aandacht. Daarnaast is het mogelijk een klacht
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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