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Rhoon, 26 mei 2018 
 
Stichting Diwa hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy 
Statement leest u hoe onze stichting omgaat met uw persoonsgegevens. Stichting Diwa houdt zich 
in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming).  
 
Indien u na het doornemen van het Privacy Statement en Privacy Beleid vragen heeft, kunt u 
contact met ons opnemen via:   
 
Stichting Diwa 
Kleidijk 2 
3161 HG Rhoon 
 
Privacy-verantwoordelijke: 
Jan Dirk Schouten 
T:+31 (0)6 412 846 89 
E: info@stichtingdiwa.nl 
 
Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens  
Uw persoonsgegevens worden door Stichting Diwa verwerkt voor de volgende doeleinden:  

• Het juist kunnen registreren van ontvangers van de nieuwsbrief;   
• Het delen van nieuwsberichten en andere informatie van onze kant.  

 
Wij hebben persoonsgegevens opgeslagen in een lijst met personen die van ons de nieuwsbrief per 
e-mail ontvangen. Deze gegevens bestaan uit voornaam, achternaam en e-mail adres. 
Deze gegevens zijn aan ons verstrekt door persoonlijk in te tekenen op een lijst tijdens een van onze 
activiteiten of door persoonlijke inschrijving via onze website op de nieuwsbrief te abonneren. 
 
Van onze activiteiten hebben we een fotoarchief met beeld- en geluidsmateriaal. Deze wordt 
gebruikt in artikelen over het werk van Stichting Diwa , altijd op basis van toestemming. 
 
Hierbij verklaren wij dat wij deze gegevens uitsluitend zullen gebruiken voor het doel waarvoor u 
ze verstrekt heeft, namelijk voor het verzenden van de nieuwsbrief per e-mail. 
 
Verstrekking aan derden   
Wij zullen de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken en of verkopen, 
tenzij dit wettelijk verplicht is.   
 
Minderjarigen   
Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar, art 8 
AVG) met schriftelijke toestemming van de ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 
Het is dan belangrijk dat de ouder(s) of voogd dit statement leest/lezen. Bent u ouder(s) of voogd, 
dan kunt u met betrekking tot de persoonsgegevens van het kind namens dit kind dezelfde rechten 
uitoefenen als een meerderjarige betrokkene, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) 
verwerking van zijn/haar persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van die gegevens.  
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Bewaartermijn  
Gegevens met betrekking tot betalingen (bankafschriften), blijven minimaal 7 jaar bewaard voor 
controle van de Belastingdienst. Uw overige gegevens blijven bewaard zo lang u als u bent 
ingeschreven in ons systeem.  
 
Beveiliging  
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:  

• Alle personen die namens Stichting Diwa van uw gegevens kennis kunnen 
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;   

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;  
• We versleutelen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar 

aanleiding toe is;   
• Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens.   
 
Rechten omtrent uw gegevens   
U heeft recht op inzage, aanpassingen als deze onvolledig of feitelijk onjuist zijn en verwijdering of 
anonimisering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Wij kunnen u vragen 
om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
 
Wilt u dat uw gegevens worden verwijderd uit de lijst voor de nieuwsbrief van Stichting Diwa, dan 
kunt u klikken op de link onderaan de nieuwsbrief: unsubscribe from this list 
Uw gegevens worden dan automatisch verwijderd (en u ontvangt dan ook niet meer de 
elektronische nieuwsbrief) 
 
Klachten   
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 
direct contact met ons op te nemen via:   
Stichting Diwa 
Kleidijk 2, 3161HG Rhoon 
 
Privacy-verantwoordelijke:  
Jan Dirk Schouten 	
T: +31 (0)641284689 	
E: info@stichtingdiwa.nl 
 
Indien we bij uw klacht niet tot een oplossing komen waar u tevreden mee bent, dan behoudt u 
altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de 
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.   


