Molenstichting Winsum
AVG VERKLARING
Uw privacy is voor Molenstichting Winsum van groot belang. Wij houden ons dan
ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
Dit betekent dat wij:
a. Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens
verwerken, via deze privacyverklaring;
b. Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die
nodig zijn voor onze doeleinden.
c. Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke
gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
d. Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te
beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die
persoonsgegevens voor ons verwerken.
e. Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering
van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.
Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken.
In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website
www.molenstichtingwinsum.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten
komen. Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan
contact op met Molenstichting Winsum (info@molenstichtingwinsum.nl).

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om
deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan een
bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij
informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor
gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens.
Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw
bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met
de wettelijke bewaarplicht.

Verstrekken aan derden
Soms werken wij samen met bepaalde bedrijven. Hoewel wij in dit kader normaliter
geen persoons- of adresgegevens registreren of verstrekken kan dit bij wijze van
uitzondering toch een enkele keer nodig zijn. Dit zullen wij alleen doen na
uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van uw kant en bovendien uitsluitend
als geanonimiseerde gegevens niet volstaan. Uw gegevens blijven bewaard totdat u
uw toestemming intrekt of bewaring c.q. verstrekking in bovenbedoeld kader niet
langer nodig is.
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Verzenden van nieuwsbrieven
Wij hebben op onze website een nieuwsbrief. In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes,
tips en informatie over onze molens. Hiervoor kunnen wij soms naw-gegevens en emailadressen vastleggen. Dit doen wij altijd alleen op basis van uw toestemming. Wij
bewaren deze informatie totdat u uw toestemming intrekt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instanties
Behalve in de hierboven genoemde gevallen geven wij uw persoonsgegevens onder
geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, tenzij wij dat wettelijk
verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij behouden ons de mogelijkheid voor om statistieken bij te houden over het
gebruik van onze website, maar deze gegevens zullen dan altijd geanonimiseerd
zijn. In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de
beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Het bestuur van
Molenstichting Winsum,
Juli 2021
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