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Privacy Statement Stichting ErZijn  
 

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

Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan 

met jouw persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. Stichting ErZijn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met 

zich mee dat wij in ieder geval: 

• Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 

zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy 

statement; 

• Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke 

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 

verwerking van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

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

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen 

wijzen en deze respecteren. 

Als Stichting ErZijn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.  

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? 
Jouw persoonsgegevens worden door Stichting ErZijn verwerkt ten behoeve van de 

volgende doeleinden: 

A. Deelnemersadministratie 

B. Financiële administratie 

C. Versturen van nieuwsbrieven, mails en/of berichten 

D. Websitebezoek 

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je 

verwerken: 

Ad A. Deelnemersadministratie: 

Het betreft hier persoonsgegevens van deelnemers aan de cursussen, lezingen en andere 

activiteiten (on site, dan wel online). 

• Voornaam 

• Tussenvoegsel 

• Achternaam 

• E-mailadres 
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Ad B. Financiële administratie: 

Het betreft hier persoonsgegevens van deelnemers aan de cursussen, lezingen en andere 

activiteiten (on site, dan wel online), aangevuld met de financiële gegevens benodigd voor de 

facturatie (incidenteel) en betaling van de deelnemersgelden dan wel vrijwillige bijdragen. 

• Voornaam 

• Tussenvoegsel 

• Achternaam 

• Adresgegevens (Adres, Postcode, Woonplaats) 

• E-mailadres 

• IBAN nummer.  

 

Ad C. Versturen van nieuwsbrieven, mails en/of berichten: 

Het betreft hier de persoonsgegevens van geïnteresseerden in de nieuwsbrieven. Hiervoor 

verwerken wij zelf geen persoonsgegevens. De administratie van deze gegevens is belegd 

bij Mailchimp Email Marketing. Abonnees op de nieuwsbrief kunnen zelf bij Mailchimp hun 

voorkeuren aanpassen, dan wel zich van de email lijst laten verwijderen. 

 

Ad D. In kaart brengen van websitebezoek en Google Analytics: 

Op de website https://www.janvandelden.org/ worden algemene bezoekgegevens 

bijgehouden, waaronder het IP-adres van de computer en het tijdstip van opvraging en 

gegevens die de browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van 

bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de 

website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden 

niet aan derden verstrekt. 

Wij maken tevens gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de 

Websitegebruiken. 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van de computer (IP-adres), 

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het 

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google 

Analytics in de voorwaarden van Google aan. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om 

rapporten over de Website aan Stichting ErZijn te kunnen verstrekken. Google kan deze 

informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor 

zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed 

op. 

 

Verstrekking aan derden 

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de 

uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Bewaartermijn 
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor 

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

https://www.janvandelden.org/
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Gegevens van de financiële administratie (zie Ad B.) worden 7 jaar bewaard, ter financiële 

verantwoording. 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, 

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van 

jouw persoonsgegevens tegen te gaan. 

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 

• Alle personen die namens Stichting ErZijn kennis kunnen nemen van jouw gegevens, 

zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 

• We hanteren een beveiligde toegang tot ons online administratiesysteem; 

• Alle leden van het Stichtingsbestuur zijn geïnformeerd over het belang van de 

bescherming van persoonsgegevens. 

Vragen en contact 
Heb je naar aanleiding van deze informatie specifieke vragen of opmerkingen over ons 

privacy statement of jouw gegevens? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor 

het contactformulier van Stichting ErZijn op de website gebruiken: 

https://www.janvandelden.org/stichting/ 

 

Inwerkingtreding 
Deze versie van de privacy statement is in werking getreden op: 1 april 2021. 

 

 

https://www.janvandelden.org/stichting/

