Privacy verklaring Stichting Martinus Monument
1. Stichting Martinus Monument
Stichting Martinus Monument, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41066308, heeft
als doel de rijksmonumentale Martinuskerk te behouden voor de stad Weert voor de nabije en verre
toekomst.
Er zijn situaties waarin privacy gegevens door Stichting Martinus Monument verzameld worden. Het is
daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan
aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
2. Gegevens
Stichting Martinus Monument verwerkt de volgende persoonsgegevens van u:
- voor- en achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- bankrekeningnummer
De persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:
- het afhandelen van uw betaling
- het verzenden van onze nieuwsbrief
- om contact met u op te kunnen nemen
Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de
overeenkomsten die worden aangegaan.
Stichting Martinus Monument verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
3. Bewaarperiode van gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten
bewaren.

4. Beveiliging van gegevens
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of niet goed gebruikt worden, neem dan contact op
met ons op:
info@martinusmonument.nl
of
Stichting Martinusmonument, Walburgisstraat 4, 6004 JC te Weert.
Uw bezoek aan onze websites martinusmonument.nl en www.vriendendragenhunsteentjebij.nl wordt
beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbindingen met de websites privé zijn. U herkent
deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.
5. Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Martinus Monument en
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar:
info@martinusmonument.nl
of
Stichting Martinusmonument, Walburgisstraat 4, 6004 JC te Weert.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw
verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

