
Privacyverklaring 

 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 

toepassing voor alle organisaties, die gegevens van personen(persoonsgegevens) in een 

bestand bewaren. 

Deze organisaties moeten zich aan de regels in de nieuwe verordening houden. Dit geldt 

zowel voor het bewaren van digitale bestanden, alsmede ook in mappen op de plank. 

 

Wij nemen de gegevensbescherming serieus en willen garanderen dat uw 

persoonsgegevens beschermd worden. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend in het 

kader van de wettelijke bepalingen. Deze website maakt geen gebruik van cookies.  

Van uw bezoek aan onze website leggen wij dus geen gegevens vast, tenzij u uw 

gegevens invoert op één van de formulieren. 

 

Bovenstaande regel is ook van toepassing op de persoonsgegevens van de 

vrijwilliger(ster) van Stichting de Leyetocht. 

 

Stichting de Leyetocht heeft technische en organisatorische voorzorg maatregelen 

getroffen om uw gegevens te beschermen, tegen verlies, manipulatie of onbevoegde 

toegang en passen deze regelmatig aan de nieuwste technologisch ontwikkelingen. 

 

De gegevens van de vrijwilliger(ster) die bewaard worden zijn: 

 Naam – Adres – Woonplaats – Email en telefoonnummer(s). 

 

Doel van het opslaan van de gegevens zijn: 

 U te kunnen informeren middels email en/of nieuwsbrief over de activiteiten, waar 

u zich voor heeft opgegeven. 

 

Waar worden deze gegevens bewaard en wie heeft inzage hierin: 

 De gegevens worden bewaard op een beveiligde pc. 

 Alleen bestuursleden hebben inzage in uw gegevens. 

 De secretaris is aangesteld als functionaris gegevensbescherming. 

 Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. 

 Na goedkeuring heeft uw ten alle tijde inzage in uw gegevens. 

 Indien u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze 

stellen door een e-mailbericht te sturen naar het secretariaat: 

secretaris@deleyetocht.nl  

 Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan helpen 

wij u graag verder. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, 

dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te 

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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