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PRIVACYVERKLARING STICHTING HUYS TE MOOCK    

  

Vanaf 25 mei 2018, geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De 
privacywetgeving in de hele Europese Unie is vanaf die datum gelijk. Natuurlijk is uw 
privacy voor ons net zo belangrijk als voor u en gaan we zorgvuldig met uw gegevens om. 
Hieruit voortvloeiend hanteren we vanaf nu een nieuwe privacyverklaring die u informeert 
over welke persoonsgegevens Stichting Huys te Moock verzamelt en waarvoor we die 
gebruiken. Voorts leest u daar onze verplichtingen en uw rechten. Net zoals in het verleden, 
respecteren we uw privacy en gaan we voorzichtig om met uw persoonsgegevens. Heeft u na 
het lezen van onze privacyverklaring nog vragen, neem dan contact op met de secretaris van 
stichting Huys te Moock (info@huystemoock.nl). 

 
___________________________________________________________________________ 

1. Van elke vriend van stichting Huys te Moock worden de volgende gegevens vastgelegd in 
het Vriendenregister Huys te Moock. 

Door u op het aanmeldingsformulier/mail  ingevuld: 

1. Voorletters/voornaam en achternaam 
2. Adres (inclusief postcode en woonplaats) 
3. E-mailadres 
4. Jaarlijkse bijdrage 

Door stichting Huys te Moock toegekende gegevens: 

5. Vriendnummer 
6. Startdatum registratie 

2. Gebruik persoonsgegevens 

Stichting Huys te Moock gebruikt deze gegevens om: 

 Vriendenbijdrage te registreren (contact met de vrienden te kunnen opnemen); 
 Vrienden te informeren over Huys te Moock activiteiten; 
 Nieuwsbrieven Huys te Moock te bezorgen. 

 

3. Bevoegdheden gebruik 

In samenhang met de binnen het bestuur toegewezen bestuurstaken, wordt bij de uitoefening 
van de volgende bestuursfuncties gebruik gemaakt van de persoonsgegevens: 

 Secretaris (distributie Nieuwsbrieven) 
 Penningmeester (vriendenbijdrage administratie) 
 Voorzitter 
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 Overige bestuursleden 

Alle bestuursleden  hebben volledige toegang tot het vriendenregister. De penningmeester 
verstrekt aan andere bestuursleden gegevens, die nodig zijn voor de taken, die zij uitvoeren. 

4. Informatie, wijziging en bezwaar. 

Vrienden  kunnen contact opnemen met stichting Huys te Moock via de secretaris voor: 

 Meer informatie over de wijze waarop stichting Huys te Moock de persoonsgegevens 
verwerkt; 

 Vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring; 
 Bezwaar tegen het gebruik van de gegevens door stichting Huys te Moock. 
 Als tijdens een bijeenkomst of andere activiteit foto’s worden gemaakt voor 

mogelijke plaatsing op Website, Facebook of Maasburen zal dat vooraf bekend 
worden gemaakt en kan men daar bezwaar tegen maken.  

 U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of 
verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. 

Deze privacyverklaring: 

 is als bijlage toegevoegd aan de 1e digitale Nieuwsbrief van 2019;  
 is geplaatst op de website van stichting Huys te Moock (www.huystemook.nl); 
 maakt onderdeel uit van het welkomstmail die nieuwe vrienden na aanmelding 

ontvangen. 

5. Beveiliging  

Stichting Huys te Moock zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze 
privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. 
Stichting Huys te Moock zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om 
uw gegevens optimaal te beveiligen.  

 
Theo van Brunschot      17 oktober 2018 
Voorzitter stichting Huys te Moock 


