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Privacyverklaring  
 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met 
welk doel. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. 
Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. 
 
Verzamelen, verstrekken en gebruik van persoonsgegevens 
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, 
willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn in ons geval de volgende gegevensgroepen: 
1. Gebruikers en (incidentele) huurders (NAW-gegevens, e-mailadres, bank- en betaalgegevens, 

telefoonnummers); 
2. Vrijwilligers en (oud) Bestuursleden (Naam, e-mailadres en periode actief ); 
3. Contactpersonen van partijen met wie wij samenwerken zoals andere organisaties, relaties, 

gemeentelijke/provinciale instanties etc. (organisatie, naam, e-mailadres en telefoonnummer); 
4. Vrijwillige deelnemers aan activiteiten (naam, e-mailadres, IBANnummer en telefoonnummer); 

 
De persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de exploitatie van het dorpshuis, alsmede 
het organiseren van activiteiten uit ons programma en ter ondersteuning van financiële 
administratie. 
 
Daarnaast maken we foto’s en films van activiteiten voor de opmaak van de website en sociale 
media. Indien u bezwaar heeft tegen het feit dat Stichting Dorpshuis Den Hout gebruik maakt van 
beeldmateriaal waarop u voorkomt, kunt u dit kenbaar maken via info@dorpshuisdenbrink.nl. 
 
Hoelang worden gegevens bewaard?  
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld of ten behoeve van administratieve handelingen. 
 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
Zonder uw toestemming verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk 
is voor de uitvoering van de Overeenkomst die Stichting Dorpshuis Den Hout met u heeft, tenzij wij 
wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. 
 
Beveiliging persoonsgegevens 
Wij treffen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, 
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de 
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens 
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 
Binnen Stichting Dorpshuis Den Hout kunnen persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door 
de voorzitter, secretaris en de beheerder.  
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Website 
Onze website gebruikt geen Cookies of vergelijkbare technieken.  
 
Wijziging van het privacy beleid 
Stichting Dorpshuis Den Hout past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te 
houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden 
opgenomen.  

 
Contactgegevens 
Indien u vragen, meldingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens of Stichting 
Dorpshuis Den Hout wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw 
persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met het secretariaat via info@dorpshuisdenbrink.nl. 


