PRIVACYVERKLARING
Invoering
Welzijn Vorden heeft deze privacyverklaring opgesteld om het belang te benadrukken, dat wij aan uw privacy hechten. Deze verklaring betreft de gegevensverzameling en gebruikspraktijken van onze website. Door onze site te
bezoeken stemt u in met het verzamelen van informatie en het gebruik zoals
beschreven in deze privacyverklaring. We gebruiken de informatie voor de
door ons ontwikkelde activiteiten, cursussen en diensten. Welzijn Vorden
neemt voorzorgsmaatregelen om alle verkregen informatie te beveiligen tegen
ongeoorloofde toegang en gebruik.
Persoonlijke informatie
Als u onze website bezoekt, ontvangt u informatie van Welzijn Vorden en
geeft u Welzijn Vorden toestemming om informatie van u te verzamelen. Ook
op andere wijze kan dergelijke informatie worden verzameld, maar daarvoor
vragen wij uitdrukkelijk uw toestemming. De persoonlijke informatie die we
verzamelen kan uw naam, geboortedatum, titel, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, woonadres en/of foto’s bevatten.
Gebruik persoonlijke informatie
De persoonlijke informatie die op onze site of anderszins wordt verzameld,
wordt in een Welzijn Vorden-database opgeslagen en verwerkt.
Het gebruik daarvan is beperkt tot de activiteiten en cursussen van Welzijn
Vorden waaraan u deelneemt en voor de diensten die aan u worden verleend.
Welzijn Vorden zal uw informatie niet beschikbaar stellen aan partijen buiten Welzijn Vorden, behalve als dit wettelijk verplicht is of indien dit noodzakelijk is voor de persoonlijke veiligheid van de deelnemers aan onze activiteiten, cursussen en diensten.
Recht op inzage persoonlijke informatie, correctie en verwijdering
Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Welzijn
Vorden of als u deze gegevens wilt inzien, doen wijzigen of doen verwijderen,
neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.
Beveiliging van uw persoonlijke gegevens
Welzijn Vorden hecht veel waarde aan de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. We gebruiken verschillende beveiligingstechnieken en -procedures
om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang,
gebruik of openbaarmaking.
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Wijzigingen in deze verklaring
We kunnen deze privacyverklaring af en toe bijwerken. Wanneer we dat
doen, zullen we ook de "laatst bijgewerkte" datum onder deze privacyverklaring herzien. Van wijzigingen in deze privacyverklaring, zullen wij u op de
hoogte stellen door een kennisgeving op de startpagina van onze website te
plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. Als u de service
blijft gebruiken, gaat u akkoord met deze privacyverklaring en eventuele updates.
info@welzijnvorden.nl
Opgesteld in de bestuursvergadering van 29 mei 2018.
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