Privacyverklaring – Stichting Luchtvaart Erfgoed Woensdrecht
De Stichting Luchtvaart Erfgoed Woensdrecht (verder te noemen: de Stichting) is de eigenaar van de
website https://wings-over-woensdrecht.nl

Het waarborgen van de privacy van de vrijwilligers van de Stichting en de bezoekers van de website
van de Stichting is een belangrijke taak voor ons. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke
informatie wij verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.
De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u
deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
1. Voor registratie als vrijwilliger, uw:
a. Naam en voorletters.
b. Adres en woonplaats.
c. E-mailadres.
2. Wanneer u ons een bericht stuurt via het emailadres info@wings-over-woensdrecht.nl,
voorzitter@wings-over-woensdrecht.nl en secretaris@wings-over-woensdrecht.nl, uw:
a. E-mailadres.
b. Andere persoonsgegevens voor zover door u verstrekt in uw bericht.
Deze persoonsgegevens verwerken wij met als doel:
1. De vrijwilligers van de Stichting te informeren over de activiteiten van de Stichting, over het
overleg tussen bestuur en vrijwilligers en het rooster voor de museumbezetting.
2. Degenen die de Stichting via e-mail benaderen, te kunnen antwoorden via e-mail.

Door de informatie en de diensten van de website van de Stichting te gebruiken, gaat u akkoord met
onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. De vrijwilligers van de
Stichting tekenen hiertoe een Vrijwilligersovereenkomst.

De Stichting verstrekt uitsluitend en alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dit nodig is voor
de uitvoering van onze doelstelling of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De Stichting maakt geen gebruik van ‘cookies’ of vergelijkbare technieken.
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U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, door ons te doen corrigeren of door ons te doen
te verwijderen.

De Stichting monitort het gedrag van individuele bezoekers van de website niet, noch maakt zij
gebruik van geautomatiseerde technieken om bij te houden wie de website bezoekt, welke
onderwerpen worden gelezen, et cetera. Wel kan de Stichting monitoren hoeveel en hoe vaak
bezoekers de website bezocht hebben.

De Stichting bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig om de genoemde doelstellingen te
realiseren. De gegevens worden in ieder geval verwijderd indien ons bekend is gesteld dat een
deelnemer is overleden.

Indien u vragen heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, dan kunt u zich per e-mail wenden
tot de privacy-functionaris via info@wings-over-woensdrecht. nl.

Deze verklaring is geldig tot herroeping dan wel aanpassing ervan.
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