
Privacyverklaring Stichting Beeldenpark Drechtoevers 
 
Stichting Beeldenpark Drechtoevers vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw 
persoonsgegevens. 
In dit verband zet zij voor u uiteen hoe zij in de praktijk met uw persoonsgegevens omgaat en welke 
rechten u heeft.  
 
Uw persoonsgegevens worden door Stichting Beeldenpark Drechtoevers  bijgehouden in het kader van 
uw sponsoring, donateurschap, de verleende medewerking door het ter beschikking stellen van 
beeldhouwwerken en het vervullen van bestuursfuncties binnen de Stichting. Deze gegevens betreffen: 
-  Naam en voorletters 
-  Adres 
-  Woonplaats 
-  E-mailadres 
-  Telefoonnummer 
 

De nieuwe AVG Wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) eist niet dat u actief instemt 
met de verwerking van uw persoonsgegevens. Maar als u er niet mee akkoord bent dat de Stichting 
uw gegevens bewaart en gebruikt, kunt u dit melden aan info@beeldenparkdrechtoevers.nl 
 
 
Inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens 
 
U hebt het recht Stichting Beeldenpark Drechtoevers  te verzoeken om inzage in uw 
persoonsgegevens  en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient 
zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.  
 De persoonsgegevens worden bewaard totdat u aangeeft dit niet wenselijk meer te vinden. 
 
Beveiliging persoonsgegevens 
 
Stichting Beeldenpark Drechtoevers treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te 
beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo 
zorgt zij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, in dit geval de 
secretaris en de penningmeester,  dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is door 
middel van gebruikersnamen en wachtwoorden en  dat de adressen in de e-mailberichten onder de 
‘Blinde Kopie’ opgenomen worden.  
De Stichting verstrekt  geen persoonsgegevens aan derden.  
 
Contactgegevens 
 
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Stichting Beeldenpark 
Drechtoevers  wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, 
kunt u contact opnemen via  info@beeldenparkdrechtoevers.nl  
 
Klachten 
 
Natuurlijk helpt de Stichting u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 


