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Privacyverklaring Stichting Dorpshuis Garmerwolde 

 

Inleiding  

Stichting Dorpshuis Garmerwolde, gevestigd aan de Oude Rijksweg 

6 te Garmerwolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.  

De secretaris van de stichting is de Functionaris 

Gegevensbescherming (in de zin van de wet). De secretaris is via 

onze mailbox info@dorpshuisdeleeuw.nl te bereiken. 

Stichting Dorpshuis Garmerwolde doet er alles aan om uw privacy te 

beschermen. In deze privacy verklaring leest u hoe wij omgaan met 

uw persoonsgegevens, wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen 

en wat uw rechten zijn.  

Stichting Dorpshuis Garmerwolde houdt zich in alle gevallen aan de 

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij 

in ieder geval:  

- Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het 

doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en het type 

persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring; 

- De verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die 

gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden 

waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze gegevens 

nodig hebben voor verdere verwerking ; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben 

genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens 

gewaarborgd is;  

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij 

dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn 

verstrekt, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw 

persoonsgegevens; u hierop willen wijzen en deze respecteren.  

 

Persoonsgegevens  

Stichting Dorpshuis Garmerwolde verwerkt persoonsgegevens 

doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf 
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aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 

persoonsgegevens die wij verwerken:  

NAW gegevens 

e-mail adres  

telefoonnummer  

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt; bijvoorbeeld in 

correspondentie en telefonisch  

(Factuur) adres 

Postcode en plaats 

IBAN 

  

Tenaamstelling Website en anonieme gegevens  

De website www.dorpshuisdeleeuw.nl is ons eigendom. Onze 

website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social 

media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van 

deze websites of de diensten van betreffende social media 

platforms.  

Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor het privacy beleid en het 

gebruik van cookies op deze websites en social media platforms.  

 

Onze website verzamelt automatisch anonieme of algemene 

informatie over u als gebruiker van de website. Met deze gegevens 

kunnen we bepalen hoe u als bezoeker onze website gebruikt, maar 

daarmee kunnen we niet uw identiteit vaststellen. Deze gegevens 

zien we dan ook niet als persoonsgegevens.  

 

Doeleinden  

Stichting Dorpshuis Garmerwolde verzamelt het liefst zo min 

mogelijk persoonsgegevens. Om u zo goed mogelijk van dienst te 

kunnen zijn is het echter noodzakelijk uw persoonsgegevens te 

verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende 

doelen: 

- U bent een bestaande of voormalige klant of leverancier van 

ons. In een dergelijk geval gebruiken wij uw persoonlijke 

gegevens om met u te communiceren over onze services.   

- Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om goederen en/of 

diensten te leveren.   

- Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om u berichten en 

nieuwsbrieven te sturen en om u te informeren over 

wijzigingen van onze diensten en producten. 
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- Wij hanteren een opt-in beleid. 

- In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw 

persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld aan 

toezichthoudende autoriteiten. Als wij uw persoonsgegevens 

doorgeven aan derden, spreken wij met die derden af dat ze 

uw gegevens even goed dienen te beschermen als wij en dat 

zij zich zullen houden aan de privacywetgeving.  

 

Tijdsduur  

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is of 

langer dan de wet voorschrijft.  

 

Uw rechten als klant  

U heeft als klant een aantal rechten. Zo kunt u bij ons: 

- de persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien; 

- de persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen;  

- verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te 

beperken;  en bezwaar maken tegen het verwerken van de 

persoonsgegevens;  

- een kopie van de persoonsgegevens opvragen en onder 

voorwaarden naar een derde laten doorsturen;  

- de toestemming die u eerder gaf om uw gegevens te 

verwerken, intrekken;  

- bezwaar maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw 

persoonsgegevens.  

 

Wilt u van een van de voorgaande rechten gebruikmaken, dan kunt 

u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar 

info@dorpshuisdeleeuw.nl. Uw verzoek verwerken we zo snel 

mogelijk. Gaat het om een eenvoudig verzoek dan doen we dat 

binnen één maand. Bij een ingewikkelder verzoek doen we dat 

uiterlijk binnen drie maanden.  

 

Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te 

identificeren. Daarmee kunnen wij uw gegevens controleren en 

beschermen tegen onbevoegden. Heeft u klachten over de 

verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard 

altijd bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij:  

Autoriteit Persoonsgegevens Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den 

Haag www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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Melden datalek  

In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de 

toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden 

we dit ook aan u.  

 

Vragen en feedback  

Als u vragen heeft over dit privacy beleid, dan kunt u contact met 

ons opnemen via e-mail info@dorpshuisdeleeuw.nl  

 

 

 

 

J.W. van Geffen, voorzitter 

 

datum: 13 juni 2022 

 

 

 

 


