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Het Venster, ruimte voor bezinning en bezieling 

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens  

zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Statutaire titel: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NBP afd. Veenendaal 

 

Contactgegevens:  

Vijftien Morgen 2, 3901 HA Veenendaal, secretaris@hetvensterveenendaal.nl 

 

Het Venster verwerkt de volgende gegevens: 

- persoonsgegevens van haar leden en donateurs 

- mailadres en opgegeven naam van mensen die de digitale nieuwsbrief ontvangen 

- gegevens van voorgangers e.d. die bijeenkomsten leiden in Het Venster. 

 

Het gaat alleen om ‘gewone persoonsgegevens’, dus geen bijzondere en strafrechtelijke gegevens. 

Het betreft alleen gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt. 

 

Het gaat om de volgende gegevens: 

- voor- en achternaam  

- geboortedatum  

- geslacht 

- adresgegevens  

- telefoonnummer(s)  

- mailadres  

- bankrekeningnummer 

- gegevens die u achterlaat op het 

besloten deel van de website 

www.hetvensterveenendaal.nl 

 

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers 

die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter 

niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn 

bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen 

verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die 

toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact 

met ons op via secretaris@hetvensterveenendaal.nl. 

 

Omdat Het Venster onderdeel is van Vrijzinnigen Nederland delen wij de volgende gegevens van 

onze leden en donateurs met Vrijzinnigen Nederland: 

- voor- en achternaam  

- geboortedatum  

- geslacht 

- adresgegevens  

- telefoonnummer(s)  

- mailadres  

 

Het Venster verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

-  De uitvoering van de verplichtingen van de leden/donateurs van het lidmaatschapsrecht 

- Het afhandelen van uw betaling 

- Verzenden van nieuwsbrief 
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Leden en donateurs van Het Venster zijn automatisch ook lid/donateur van Vrijzinnigen 

Nederland. Het Venster verstrekt de gegevens van haar leden en donateurs aan Vrijzinnigen 

Nederland, voor het afhandelen van de financiële verplichtingen van onze afdeling ten overstaan 

van de landelijke vereniging. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Het Venster neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die 

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het betreft besluiten die worden genomen 

door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.  

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER  

De EER, Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de EU, Liechtenstein, 

Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze 

cloudprovider, Pcextreme B.V., gevestigd in Amsterdam. Daarvoor zijn concrete waarborgen op 

grond van de wet getroffen.  

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen, wanneer gebruik 

wordt gemaakt van bijvoorbeeld Microsoft office 365; Google Drive, MailChimp, Apple Mail, 

Adobe PDF reader, Photo online editor, Dymo.  

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Het Venster bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren die in deze verklaring worden genoemd. Dit betekent dat uw gegevens worden bewaard 

zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 

Bepaalde gegevens moeten langer worden bewaard i.v.m. wettelijke bewaarplichten, zoals de 

fiscale bewaarplicht. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Het Venster deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het 

uitvoeren van verenigingsactiviteiten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting 

of rechterlijk bevel. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 

verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 

van uw gegevens. Het Venster blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt 

Het Venster indien noodzakelijk uw persoonsgegevens aan andere derden en met deze partner 

sluiten wij eveneens een verwerkersovereenkomst. 

Derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de eerder genoemde doelen.  

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.  

 

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Het Venster gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen 

inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische 

werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren 

werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze 

website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen 
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dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen 

via de instellingen van uw browser verwijderen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Venster en 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 

persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 

genoemde organisatie, te sturen. 

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking 

van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@hetvensterveenendaal.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een afspraak 

te maken om uw gegevens in te zien. Dit ter bescherming van uw privacy.  

U kunt een afspraak maken via bovenstaand mailadres.  

 

Het Venster wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de 

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Het Venster neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 

zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via secretaris@hetvensterveenendaal.nl. 

 

Wijzigen privacyverklaring 

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de 

website www.hetvensterveenendaal.nl gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring 

geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. 
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