Overzicht AVG beleid Stichting Molens aan de Kralingse Plas (SMKP)
Stichting Molens aan de Kralingse Plas, Plaszoom 322, 3062 CL Rotterdam houdt zich bij verwerking
en gebruik van persoonsgegevens aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
U vindt ons AVG-beleid hieronder. Contactgegevens: info@snuifmolens.nl. Hier kunt u ook
terecht met al uw vragen over ons AVG-beleid.
Persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld op verzoek van ons Hieronder vindt u een overzicht van
de persoonsgegevens die wij verwerken:
 voor- en achternaam;
 adresgegevens;
 telefoonnummer;
 E-mailadres;
 overige persoonsgegevens die u ons verstrekt mondeling of schriftelijk;
 (indirect) gegevens over uw activiteiten op onze website.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij verzamelen niet actief gegevens over onze websitebezoekers.
Doeleinden
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 om de relatie tussen u en SMKP te onderhouden, u te informeren over onze activiteiten en
daarbij te betrekken;
 om goederen en diensten bij u af te leveren;
 het afhandelen van betalingen;
 om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van zeven jaar.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van overeenkomsten met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens gebruiken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens als bij ons. SMKP blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.
Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat onze
website naar behoren werk en bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthoudt.
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Onze website kan cookies bevatten van derden, zoals Google of Facebook. U kunt zich afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, of
alleen van de websites die u bezoekt. Daarnaast kunt u ook alle informatie die is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens bij ons in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Neemt u daartoe contact met ons op. U kunt ook een klacht indienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Beveiliging
SMKP vindt de bescherming van uw gegevens belangrijk en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan.
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