
 
 

Stichting Mzamomhle hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit 

Privacy statement geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met 

persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig 

om met persoonsgegevens.  

Stichting Mzamomhle houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat 

wij in ieder geval: 

 

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement; 

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 

uw persoonsgegevens; 

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 

deze respecteren. 

 

Als Stichting Mzamomhle zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Indien u na het doornemen van ons Privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of 

contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@stichtingmzamomhle.nl 

 

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS 

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Mzamomhle verwerkt ten behoeve van de volgende 

doeleinden: 

• Administratieve verwerking, versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, organisatie van 

Bouwreizen. 

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

N.A.W. gegevens; E-mailadres, Geboortedatum, M/V, ID kaart, telnr vast/mobiel, Contact persoon nl, 

deelnemer bouwreis. 

 

VERSTREKKING AAN DERDEN 

St. Mzamomhle deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het 

uitvoeren van de bovenvermelde doeleinden van verwerking van persoonsgegevens, en om te 

voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. 

• Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Tenzij  de 
betrokkene ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven voor de doorgifte van persoonsgegevens 

mailto:info@stichtingmzamomhle.nl


aan het betrokken land of de betrokken landen buiten de EU. Bijv. bij deelnemers van een 
bouwreis. 

 

BEWAARTERMIJN 

Stichting Mzamomhle bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 

waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

BEVEILIGING 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 

van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. 

 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u 

ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 

(of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te 

laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om 

u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

 

KLACHTEN 

Als U een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Mzamomhle, laat dit 

dan vooral aan ons weten via info@stichtingmzamomhle.nl  Mocht U er met ons niet samen 

uitkomen, dan heeft U het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de 

Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

 

WIJZIGINGEN PRIVACY STATEMENT 

Stichting Mzamomhle kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de 

website gepubliceerd. Wij raden U daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat U 

op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 

2018. 

 

 

Stichting Mzamomhle 

p/a Culemborgseweg 3A  

4116 RL Buren 
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