
Privacyverklaring 

Privacyverklaring van de Stichting VeloVelo 
De Stichting VeloVelo verwerkt persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij 
je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacy 
rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn.  

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief die via de website) 
van  Stichting VeloVelo. Stichting VeloVelo gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens 
om en handelt binnen de grenzen van de wet de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).  

Stichting VeloVelo vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar 
donateurs en vrijwilligers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en 
beveiligd. Je kunt je persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons 
opvragen, inzien, laten wissen of wijzigen. 

Verantwoordelijke 
De Stichting VeloVelo is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. 
Voor vragen zijn wij als volgt bereikbaar: 

Stichting VeloVelo 
Baalder Esch 20 
Hardenberg 7772 JV  
E-mail: contact@velovelo.info 

Voor welke doeleinden verwerkt Stichting VeloVelo persoonsgegevens? 
Stichting VeloVelo verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor het volgende doel: 

• het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; 
• het voeren van een donateurs- vrijwilligersadministratie; 
• het sturen van een nieuwsbrief; 
• onze bedrijfsvoering; 
• het voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting VeloVelo? 
Stichting VeloVelo verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens: 

• NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats); 
• telefoonnummer; 
• e-mailadres; 
• Bankrekeningnummer (IBAN); 

Vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens? 
Stichting VeloVelo gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook neemt Stichting 
VeloVelo passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens 
worden beschermd. Stichting VeloVelo deelt geen persoonsgegevens met derden. Stichting 
VeloVelo verstrekt wel persoonsgegevens wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting (vordering). 

Bewaartermijnen 
Stichting VeloVelo bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De 
gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken 
waarvoor de gegevens verzameld zijn. 

mailto:contact@velovelo.info


Datalekken 
Indien een datalek zich voordoet en gevolgen heeft voor betrokkenen wordt de Autoriteit 
Persoonsgegevens geïnformeerd en informeren wij jou als betrokkene. 

Jouw rechten als betrokkene zijn: 

• recht van informatie; 
• recht op inzage; 
• recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming; 
• recht op dataportabiliteit; 
• recht op vergetelheid; 
• recht op beperking van de verwerking. 

Voor het uitoefenen van een van deze rechten, kun je een verzoek richten aan de Stichting 
VeloVelo. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs 
nodig kan zijn om je identiteit te controleren. Het is van belang dat je, indien je een kopie van 
je legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-
Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor Stichting VeloVelo maakt). 

Stuur je verzoek naar: 

Stichting VeloVelo 
Baalder Esch 20 
Hardenberg 7772 JV  
E-mail: contact@velovelo.info 

Je kunt ook, als je het niet eens bent met een bepaalde verwerking van je persoonsgegeven, 
een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief 
Stichting VeloVelo biedt een nieuwsbrief waarmee onze donateurs, leden en andere 
geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze 
organisatie en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete 
toestemming toegevoegd aan de verzendlijst. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je 
je kunt afmelden. De verzendlijst van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. 

Wijzigingen privacyverklaring  
Stichting VeloVelo kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van deze 
privacyverklaring wordt op de website van Stichting VeloVelo gepubliceerd. Het is verstandig 
deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele 
wijzigingen. 

Vragen 
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze 
privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor bovengenoemd e-
mail adres gebruiken 
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