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Inleiding 

De Stichting ZeijerWiek en Omgeving is een organisatie zonder winstoogmerk die staat voor een duurzaam 
behoud en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden rond Zeijen.  

Meer en actuele informatie over de Stichting ZeijerWiek en Omgeving is te vinden op de website van de 
stichting: https://zeijerwiek.zeijen.nu/ 

Privacy-verklaring Stichting Zeijerwiek en Omgeving 
In deze privacy-verklaring legt de Stichting ZeijerWiek en Omgeving (hierna Stichting), gevestigd te 
Vorenkampsweg 4 9488TG te Zeijerveld met KvK-nummer: 04063807, uit welke persoonsgegevens de 
Stichting verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. De Stichting 
respecteert de privacy van al haar donateurs. Persoonlijke gegevens die aan Stichting worden verstrekt 
worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Persoonsgegevens 
worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de activiteiten van 
Stichting te maken hebben. De Stichting houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens stelt. Persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening van de Stichting of 
wanneer u anderszins contact heeft met de Stichting, bijvoorbeeld via e-mail, legt de Stichting de door u 
opgegeven gegevens vast. De Stichting bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u 
worden opgegeven. Tevens informeert de Stichting haar donateurs over haar dienstverlening en/of 
activiteiten door middel van mailverkeer. Het mailbestand van de donateurs wordt niet aan derden 
verstrekt. De Stichting gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw 
gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens 
worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk 
verplicht is. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van de Stichting naar 
de aard van het contact noodzakelijk is. 

Voor vragen over dit privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw 
persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met de Stichting opnemen door het sturen van een e-mail 
naar: stichting@zeijerwiek.nl 

Wijzigingen in deze privacyverklaring: de Stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te 
brengen in deze privacyverklaring. Van eventuele wijzigingen wordt u per mail op de hoogte gebracht. 

Elektronische mailings 
Voor het versturen van e-mails en/of nieuwsbrieven door de Stichting is geen uitdrukkelijke en 
voorafgaande toestemming nodig van de ontvanger. Zij moet namelijk via e-mail kunnen informeren over 
het reilen en zeilen binnen de Stichting, zoals het versturen van een uitnodiging of informatie met 
betrekking tot de Stichting. 

De Stichting gebruikt de mailadressen van haar donateurs uitsluitend en alleen voor doeleinden als in de 
vorige zin is aangegeven. 

  

Het Bestuur van de Stichting ZeijerWiek en Omgeving 


