
Privacybeleid van Stichting RAGweek Nijmegen 

 

 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting RAGweek 

Nijmegen verwerkt van haar donateurs, deelnemers, vrijwilligers of andere 

geïnteresseerden. Stichting RAGweek Nijmegen respecteert uw privacy en verklaart uw 

persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te zullen behandelen. Stichting RAGweek 

Nijmegen zal uw persoonsgegevens verwerken volgens de geldende wetgeving op dit 

gebied en in lijn met dit privacybeleid. Door uw persoonsgegevens te verstrekken via 

www.ragweeknijmegen.nl of via de mail ragweek.nijmegen@gmail.com gaat u er mee 

akkoord dat Stichting RAGweek Nijmegen uw persoonsgegevens in lijn met dit 

privacybeleid zal verwerken. 

Verantwoordelijke 

Stichting RAGweek Nijmegen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens.  

 

Stichting RAGweek Nijmegen 

Heyendaalseweg 141 

6525 AJ, Nijmegen 

Kvk: 09176921 

 

Welke persoonsgevens verwerkt Stichting RAGweek Nijmegen? 

Stichting RAGweek Nijmegen verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens: 

- Voor en achternaam 

- Adresgegevens 

- E-mailadres 

- Telefoonnummer 

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie of 

telefonisch 

 

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt? 

Stichting RAGweek Nijmegen verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden: 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 

kunnen voeren 

- U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- Om goederen en diensten bij u af te leveren 

 

 

http://www.ragweeknijmegen.nl/
mailto:ragweek.nijmegen@gmail.com


E-mail berichtgeving 

Stichting RAGweek Nijmegen gebruikt uw e-mail adres om u haar e-mail nieuwsbrief met 

informatie over de goede doelen, activiteiten en andere interessante informatie te 

sturen indien u zich hier voor heeft aangemeld. E-mail adressen die via een andere 

manier vergaard worden dan door het actief aanmelden voor de nieuwsbrief zullen deze 

niet ontvangen. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Stichting RAGweek Nijmegen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze 

uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te 

voldoen aan een wettelijke verplichting.  

 

Bewaartermijnen 

Stichting RAGweek Nijmegen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is 

om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

 

Inzagerecht 

Het is altijd mogelijk uw persoonsgegevens in te zien en een verzoekt tot wijzigen, 

ontvangen of verwijderen van uw persoonsgegevens in te dienen. Stichting RAGweek 

Nijmegen zal dit verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand hierover te 

informeren. 

 

Bezwaar maken 

U heeft het recht uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar 

te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.  

Indien u klachten heeft over de wijze waarop Stichting RAGweek Nijmegen uw 

persoonsgegevens verwerkt, u bezwaar wil maken of een ander verzoek omtrent uw 

gegevensverwerking wil indienen kunt u contact opnemen via 

ragweek.nijmegen@gmail.com.  

 

Beveiliging 

Stichting RAGweek Nijmegen heeft een meldplicht als er sprake is van een datalek. 

Stichting RAGweek Nijmen neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en 

neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat 

uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op met 

ragweek.nijmegen@gmail.com 
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