Privacyverklaring Stichting 40MM
Stichting 40MM kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u deelneemt aan onze sponsorwandeltocht, u ons
een (eenmalige) gift verstrekt of u contactpersoon bent voor één of meer van onze projecten in minder ontwikkelde
landen. Wandelaars verstrekken deze gegevens zelf aan ons bij het invullen van het papieren startformulier of het
startformulier op onze website. Contactpersonen van de projecten verstrekken deze gegevens bij aanmelding.
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw geboortedatum
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
Waarom Stichting 40MM gegevens nodig heeft
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor registratie van de door u toegezegde sponsoring en de betaling daarvan en
om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen over betaling van het door u toegezegde sponsorgeld.
Foto’s
Foto’s gemaakt op de wandeldag zijn alleen voor publicatie op onze website, in onze jaarlijkse infokrant en voor ander
drukwerk. Indien u niet op de foto wilt, dient u dit expliciet aan de fotograaf aan te geven.
Hoe lang Stichting 40MM gegevens bewaart
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens
worden verzameld.
Delen met anderen
Wij verstreken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering sturen naar info@40mm.nl. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.
Beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt
gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
met ons op via info@40mm.nl.
Stichting 40MM is als volgt te bereiken:
Postadres: Postbus 5, 1606 ZG Venhuizen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 41234079
Email: info@40mm.nl
Website: www.40mm.nl

