Privacy Beleid
Het doel van dit Privacy beleid is om U, in overeenstemming met de toepasselijke
Algemene Verordening Gegevensbescherming (waarmee de Algemene Verordening
Gegevensbescherming - AVG – wordt aangeduid en de toepasselijke lokale
wetgeving inzake gegevensbescherming die de AVG aanvult) te informeren over de
voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Lotusstudiekring
Het Gewondennest, Nieuwe Veenendaalseweg 165, 3911 MH Rhenen, Nederland,
geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
30205377 (hierna te noemen, "Het Gewondennest", "wij" of "ons").
1. Welke gegevens worden door ons opgeslagen?
• Naam;
• Adres (straat, huisnummer, postcode, plaats);
• Mailadres;
• Telefoonnummer;
• Rekeningnummer.
2. Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
• Aanmaken facturen;
• Communicatie met de klant;
• Coördinatie inzetten.
3. Wie zijn de ontvangers de gegevens?
De persoonsgegevens die wij van onze klanten verwerken, worden nooit
gedeeld met derden.
4. Worden uw persoonsgegevens overgedragen aan derden?
Nee. Wij zullen als Het Gewondennest geen gegevens van onze klanten
uitwisselen met derden, dit zowel binnen als buiten de EU.
5. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
• De bewaartermijn van Uw persoonsgegevens, die verzameld worden door
Het Gewondennest, is 5 jaar. .
• Financiële gegevens worden bewaard conform de minimale eisen van de
belastingdienst. Deze gegevens zijn in onze administratie geanonimiseerd;
• Na de hier bovenstaande termijnen worden de gegevens verwijderd uit
onze administratie.

6. Hoe gebruiken we uw gegevens op onze digitale media?
• Voor de coördinatie en facturering gebruiken wij een “mailadres” genaamd
“aanvragengewondennest@xs4all.nl” en
“facturengewondennest@xs4all.nl”.
• Voor de gegevensopslag gebruiken we dropbox, waar alle gegevens zijn
beschermd met een password beveiliging.
•
7. Wat zijn uw rechten en hoe kan U ze uitoefenen?
In overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening
Gegevensbescherming heeft U het recht op informatie en toegang, recht op
rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking,
recht op het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens voor uw eigen
doeleinden of om deze aan een aanbieder naar keuze te verstrekken (recht op
overdraagbaarheid van gegevens), het recht om bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt voor direct
marketingdoeleinden of wanneer de verwerking is gebaseerd op een legitiem
belang.
U kan uw toestemming ook op elk moment intrekken, indien de verwerking
gebaseerd is op Uw toestemming.
Al deze rechten zijn van toepassing voor zover toegestaan volgens de
toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming.
U kan al deze rechten uitoefenen door een eenvoudig verzoek te versturen aan
het secretariaat van de Lotusstudiekring Het Gewondennest.

