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Privacyverklaring Stichting Wijkinloophuis Kerckebosch 
 

Identiteit 

Stichting Wijkinloophuis Kerckebosch is een non-profit instelling geregistreerd bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 62736973.  

Wijkinloophuis Kerckebosch is gevestigd op het adres: Prinses Margrietlaan 148, 3708 ZK in Zeist. 

 

Verwerking persoonsgegevens   

De Stichting Wijkinloophuis Kerckebosch kan persoonsgegevens van u verwerken, zoals NAW-

gegevens, telefoonnummer en e-mailadres, als u gebruik maakt van de diensten of activiteiten van 

Buurtvrij/Wijkinloophuis Kerckebosch en/of als u deze zelf verstrekt, bijvoorbeeld bij het invullen van 

het contactformulier op de website van Wijkinloophuis Kerckebosch of bij uw aanmelding voor het 

ontvangen van de maandelijkse nieuwsbrief.

 

Het opslaan van uw gegevens is noodzakelijk om ons in staat te stellen u van informatie te voorzien. 

Wij gebruiken de door u ingevulde gegevens niet voor commerciële doeleinden, maar bewaren deze 

graag met het doel u te kunnen informeren over onze activiteiten en diensten.  

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft 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@wijkinloophuiskerckebosch.nl.  

Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.  

 

Delen met anderen   

Stichting Wijkinloophuis Kerckebosch verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit 

nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting, of wanneer dit expliciet met u is afgesproken.  

 

Veiligheid 

Stichting Wijkinloophuis Kerckebosch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en maakt – 

voor zover dat door de wet van haar verlangd wordt – gebruik van passende technische en 

organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen 

toegang krijgen tot uw gegevens. 

  

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of 

indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Wijkinloophuis Kerckebosch 

verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@wijkinloophuiskerckebosch.nl. 

 


