Privacy Policy
Stichting Wauw Wenst gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de
gegevens van de bezoekers van de website. Wauw speciaal voor jou is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze Privacy Policy.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Wauw Wenst verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
* Voornaam;
* Achternaam;
* Adres;
* Postcode;
* Woonplaats;
* e-mailadres;
* Telefoonnummer;
* IBAN nummer.
Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
* Om in contact te komen;
* Om sponsorovereenkomsten tot stand te brengen;
* Om wensen te vervullen.
Bewaartermijn
Stichting Wauw Wenst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is
om de doelen te realiseren.
Delen met derden
Stichting Wauw Wenst gaat vertrouwelijk met u persoonsgegevens om. Wij zullen nooit uw
gegevens doorgeven aan derden, mits dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst
met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.
Hiervoor dient u een verzoek in te dienen bij info@wauwwenst.nl.
Toestemming intrekken of bezwaar maken
U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Wauw
Wenst. Dit kunt u doen door een verzoek in te dienen via info@wauwwenst.nl. Wij zullen
dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Gegevens overdragen
U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken naar u of een ander, door
u genoemde organisatie, te sturen.
AVG

Vanuit de nieuwe verordening AVG vragen wij u toestemming om deze gegevens op te
slaan en te gebruiken voor eerder genoemde doeleinden via een verwerkersovereenkomst.
Deze overeenkomst kunt u ten aller tijden weer ongedaan maken.
Cookies
Stichitng Wauw Wenst verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van de website,
zoals aantal bezoekers, duur van het bezoek, bezoek aan specifieke pagina’s. De gegevens
die we verzamelen worden uitsluitend gebruikt om de website te optimaliseren. Om deze
gegevens te verzamelen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is
een eenvoudig, klein bestand dat op de harde schijf van de computer van de bezoeker wordt
opgeslagen. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt. Het gebruik van cookies kan door de bezoeker worden aangepast via de
instellingen in de browser.
Google Analytics
Stichting Wauw Wenst maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze
website wordt gebruikt. Google Analytics is een webanalysedienst van Google. Google kan
deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen
invloed op. Ga voor meer informatie over hun privacy beleid naar de website van
Google/Google Analytics.
Social Media
Op onze website vindt u ook linken naar Facebook, Instagram en LinkedIn. Na het
doorverwijzen kunnen deze websites cookies op uw computer plaatsen. Hier hebben wij
geen invloed op. Meer informatie over hun privacy beleid vindt u op de websites, Facebook,
Instagram en LinkedIn.
Websites van derden
Deze Privacy Policy is niet van toepassing op websites van derden die via onze website via
links kunnen worden bezocht.
Beveiligen
Stichting Wauw Wenst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van
een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen
vallen.
Wijzigingen
Stichting Wauw Wenst behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
Privacy Policy. Wij adviseren u daarom om regelmatig deze pagina te bezoeken of er
wijzigingen zijn aangebracht in deze verklaring.
Klachten
Tevens willen we er u op wijzen dat indien u een klacht heeft over onze verwerking van uw
persoonsgegevens u deze kunt melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens via
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Vragen?
Voor vragen en opmerkingen over deze Privacy Policy kunt u contact opnemen via
info@wauwwenst.nl.
Contactgegevens:
Stichting Wauw Wenst

Oranjestraat 22
5802 BH Venray
Kvk nummer: 64188256
Contactpersoon:
Anke Hurkmans
06 - 30382468
info@wauwwenst.nl

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11-11-2020

