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Dit is het privacy beleid van stichting Maasmeanders. Wij zijn de verantwoordelijke voor de
verwerking van persoonsgegevens die verzameld worden voor de website van de stichting en als
communicatiemiddel naar de aangeslotenen (leden). Stichting Maasmeanders respecteert de privacy
en houdt zich aan de regels van de Algemene Verordening Persoonsgegevens.
Gegevens van leden (aangeslotenen)
Stichting Maasmeanders verzamelt en verwerkt gegevens die leden (aangeslotenen) aan ons
verstrekken via het Aanmeldformulier om lid te worden. Dit zijn de NAW-gegevens van hun bedrijf/
organisatie, naam contactpersoon, telefoonnummer, emailadres, de website en het bank- of
gironummer. Deze gegevens van leden staan op de laptop van de secretaris, een usbstick en een
externe schijf. De bedrijfsgegevens vindt u op de pagina ‘Aangesloten bedrijven’ van
www.maasmeanders.nl
De gegevens van onze leden zoals hierboven beschreven, worden op de website gebruikt ter
promotie van hun eigen bedrijf en ter promotie van het Maasmeander gebied.
Aspirant-leden kunnen op het Aanmeldformulier aangeven welke gegevens zij niet willen doorgeven.
Leden van stichting Maasmeanders is in mei 2018 gevraagd of zij nog akkoord zijn met de door hen
aangeleverde gegevens die vermeld worden op de website van de stichting. Via een mail aan
secretariaat@maasmeanders.nl worden eventuele wijzigingen per omgaande gewijzigd.
De bank- en gironummers worden gebruikt door de penningmeester. Zodra het lidmaatschap wordt
opgezegd, worden alle gegevens gewist.
Gegevens van externen
We verzamelen de e-mailadressen van personen die via de website de Nieuwsbrief aanvragen. Deze
e-mailadressen worden beheerd door onze communicatiepartner Sprangers Communicatie BV met
wie we een Verwerkersovereenkomst hebben. De e-mailadressen worden alleen gebruikt om de
Nieuwsbrief toe te zenden.
Wanneer de website www.Maasmeanders.nl bezocht wordt, registreren we een aantal technische
gegevens zoals het IP-adres van de computer, het besturingssysteem dat gebruikt wordt of de
internetbrowser waarmee wordt surft.
De gegevens die passief aan ons verstrekt worden door bezoek aan onze website, zullen anoniem
door stichting Maasmeanders worden gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van
de website te verbeteren.
Websites van derden
In sommige gevallen kunt u via de website van de stichting doorlinken naar websites van derden.
Stichting Maasmeanders is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacy beleid
van deze derden.
Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de
internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van cookies kan onder meer worden
bijgehouden welke webpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt. Stichting Maasmeanders

gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken. Met behulp van een cookie
kan de website u bij een volgend bezoek herkennen. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u
wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig
blokkeren.
Google Analytics
Stichting Maasmeanders maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om stichting
Maasmeanders te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.
Beveiliging en bewaartermijn
De persoonsgegevens die via de website van de stichting worden verzameld, zijn beveiligd via
Sprangers Communicatie BV. Stichting Maasmeanders bewaart (persoons-)gegevens zo lang als men
betalend lid of bestuurslid is. Deze gegevens zijn opgeslagen op de laptop van de secretaris, een
usbstick en een externe schijf. Na opzegging van het lidmaatschap worden alle gegevens vernietigd.
Verwerkingsregister
Om lid te worden van de stichting dient een Aanmeldformulier te worden ingevuld.
Hierop staan de NAW-gegevens van het bedrijf/ organisatie, naam contactpersoon,
telefoonnummer, emailadres, de website en het bank- of gironummer.
Deze gegevens worden bewaard totdat het lidmaatschap wordt beëindigd.
Op het Aanmeldformulier wordt de bewaartermijn van de gegevens vermeld.
Na verstrijken van de bewaartermijn worden de gegevens vernietigd.
Correctie en verwijdering
Ten alle tijden kan worden verzocht om gegevens te laten corrigeren of te verwijderen door een mail
te sturen naar secretariaat@maasmeanders.nl Per omgaande wordt dit aangepast.
Actie na datalekken
De stichting Maasmeanders tracht datalekken te voorkomen door e-mails met meerdere ontvangers
altijd in BCC te sturen zodat de ontvangers anoniem blijven.
Bij een datalek van persoonsgegevens, zal dit door de secretaris met spoed gemeld worden aan de
overige bestuursleden van stichting Maasmeanders.
Controle
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Voor vragen kunt u contact met ons
opnemen via secretariaat@maasmeanders.nl of 06-25354992
Verwerkersovereenkomsten
Met samenwerkende partners is een Verwerkersovereenkomst opgesteld.

