Privacyverklaring
Het bestuur van de Stichting voor Cultuur en Solidariteit (verder genoemd de Stichting) is
verantwoordelijk voor de website www.cultuurensolidariteit.nl .
Het privacy beleid van de Stichting is er op gericht om persoonsgegevens van bezoekers van
de website zorgvuldig en vertrouwelijk te verwerken. Hiermee waarborgen en beschermen we
uw privacy. De Stichting houdt zich het recht voor om het privacy beleid tussentijds aan te
passen. De meest recente versie zal op deze pagina gepubliceerd worden. Mocht u nog vragen
hierover hebben dan kunt u contact met ons opnemen.
Persoonsgegevens: verwerking, doel, beveiliging
De Stichting verzamelt via de website, middels het aanmeldingsformulier en via de mail,
persoonsgegevens voor de afhandeling van vragen en diensten. Uw gegevens worden enkel
gebruikt voor het beantwoorden van vragen, het toesturen van persberichten, uitnodigingen
voor bijeenkomsten (lezingen, herdenkingsbijeenkomsten, informatie over activiteiten,
manifestaties) en doel-gerelateerde achtergrondinformatie én het registreren van
donateurs/Vrienden. Als u een aanmeldingsformulier op de website invult, of ons een e-mail
stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dat naar de aard van het
formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is. De Stichting verstrekt geen gegevens aan
derden zonder uw toestemming. Daarnaast is de website beveiligd via een SSL-certificaat. Dit
certificaat waarborgt dat vertrouwelijke informatie versleuteld verzonden wordt zodat
gegevens niet onderschept kunnen worden.
Recht van inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om de persoonsgegevens die de Stichting van u heeft in te zien. Mochten er
onjuistheden in zitten dan heeft u het recht deze gegevens aan te passen. Daarnaast heeft u de
mogelijkheid om uw persoonsgegevens volledig te laten verwijderen. U dient van te voren
een verzoek in te dienen als u uw gegevens wilt inzien.
Mocht u ingeschreven staan in ons mailbestand om op de hoogte te blijven van
nieuwsberichten en activiteiten van de stichting en wenst u geen mail meer te ontvangen? Dan
kunt u dit melden via willemvanhethekke@gmail.com Uw mailadres zal dan uit ons bestand
worden verwijderd.
Klachten en aansprakelijkheid
Het dagelijks bestuur van de Stichting is in handen van:
Voorzitter Thieu Hoeken,
Secretaris Willem van het Hekke,
Penningmeester Rinus Janssen.
Mocht u klachten of overige opmerkingen hebben dan kunt via de volgende kanalen contact
met ons opnemen:
Adres: Nieler Strasse 248 47533 Kleve (D)
Telefoonnummer: 0031 6 25510733 of 0049 2821 9736555
Email: willemvanhethekke@gmail.com
Copyright
De Stichting is verantwoordelijk voor alle geplaatste teksten op deze website. Mocht u
interesse hebben in het gebruik van onze teksten of foto’s dan vragen wij u hier vooraf
toestemming voor te vragen. Dit is mogelijk via de genoemde kanalen onder het kopje
‘klachten en aansprakelijkheid’. In sommige gevallen hebben wij niet de rechten kunnen
achterhalen van de foto’s. Mocht u een foto tegenkomen waarvan de rechten bij u berusten,
neem dan contact met ons op. De Stichting is niet aansprakelijk voor foutief gebruik of
verkeerde bronvermelding van foto’s en teksten van derden op deze website.
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