
 

Privacy verklaring Stichting Minimavalkantie Regio Weert 

 

Stichting Minimavakantie Regio Weert, verder te noemen de SMRW, hecht veel 

waarde aan uw privacy.  

De SMRW is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in deze verklaring. 

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld? 

Door de SMRW worden de persoonsgegevens verzameld die door u worden ingevuld 

op het toegezonden aanvraagformulier van SMRW, danwel op andere wijze door u 

kenbaar gemaakt.  

Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals NAW 

gegevens, mailadres, telefoonnummer e.d.) 

Er vindt geen registratie plaats van bijzondere persoonsgegevens zoals: seksuele 

geaardheid, geloofsovertuiging, huidskleur, etnische afkomst, politieke voorkeur en 

dergelijke. 

 

Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt? 

De SMRW verwerkt uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden: 

• Controle bij (semi-)overheidsinstanties of u binnen onze doelgroep valt en 

geen risico voor onze werkzaamheden vormt 

• Voor administratieve doeleinden 

• Om uw vakantie goed te kunnen regelen 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

De SMRW verstrekt de persoonsgegevens aan derden uitsluitend ten behoeve van 

het organiseren van uw vakantie of het voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens worden niet verstrekt aan particulieren en/of andere partijen. 

Het bestuur en vrijwilligers van de SMRW zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van 

uw persoonsgegevens te respecteren. 

 

Beveiliging persoonsgegevens 

De SMRW neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 

van misbruik zijn via deze weg, neem dan contact op met ons via:  minima1@live.nl  
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Wijzigingen van het privacy beleid 

Het bestuur van de SMRW behoud zich het recht voor om deze privacy verklaring te 

wijzigen. 

Aanpassingen in bijvoorbeeld de werkwijze van de stichting kunnen leiden tot 

wijzigingen in deze privacy verklaring. 

Het is derhalve raadzaam om deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen. 

 

Keuzes voor persoonsgegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de door u verstrekte 

persoonsgegevens.  Wij zullen u vragen zich te legitimeren voordat wij gehoor geven 

aan een dergelijk verzoek.   

Voor vragen, klachten inzake verwerking of bovenvermelde verzoeken kunt u dit 

melden bij minima1@live.nl  

Wij zullen dan zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken reageren. 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Dit is de toezichthouder autoriteit op het gebied van privacy. 

Meer informatie vind u op:  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-

privacywetgeving   
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