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Artikel 1: Algemeen
Uw privacy is van het grootste belang voor de Stichting Overijsselse Merentocht; hierna te noemen:
“OMT”. Als we uw gegevens verwerken doen we dat in overeenstemming met de Wet Bescherming
Persoonsgegevens en overige wet- en regelgeving die uw persoonsgegevens beschermen. De OMT,
met adres Cornelisgracht 2, 8355CG Giethoorn, is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
Artikel 2: Welke persoonsgegevens worden verzameld?
Als u donateur bent van de OMT, dan worden uw persoonsgegevens opgenomen in de administratie
van de OMT. Deze persoonsgegevens omvatten:
● Naam;
● Huisadres met postcode, woonplaats en land;
● Geboortedatum;
● e-mail adres;
● Telefoonnummer;
● Mobiel nummer (facultatief);
● Datum start donateur;
● Banknummer.

Artikel 3: Voor welke doeleinden gebruikt de OMT uw gegevens?
De vastgelegde gegevens van donateurs worden gebruikt voor:
● Het vaststellen en innen van de jaarlijkse donateursbijdrage;
● Het aanschaffen van een e-ticket bij doorgang van de tocht;
● Nieuwsbrieven versturen, via het postadres dan wel via e-mail.
De OMT kan uw gegevens gebruiken voor het analyseren van betaalgedrag en profilering tijdens de
tocht.

Artikel 4: Aan wie worden uw gegevens verstrekt?
De OMT verstrekt uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden, tenzij:
● Wij daartoe verplicht zijn op basis van de wetgeving of een rechterlijke uitspraak;
● Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de OMT;
● In noodgevallen tijdens de tocht;
● U hier specifieke toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 5: Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens zolang u donateur bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat
u aangeeft dat u niet langer van ons diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft
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zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve
verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij
dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar
aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.
Artikel 6: Cookies
De OMT maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een
eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen.
Zie onze Cookies-pagina waarin staat vermeld welke cookies geplaatst kunnen worden.
Artikel 7: Beveiliging
Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische
maatregelen getroffen.
Artikel 8: Links naar andere websites
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn
geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw
gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website
die u bezoekt.
Artikel 9: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar
uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of
bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een
administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij
geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de
machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Voor het verstrekken van
informatie kan de OMT administratiekosten ad € 4,50 per verzoek in rekening brengen.

Privacy statement

Versie: 1.3.1
28 november 2019

Pagina 3 van 4

Artikel 10: Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Dit document is altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij
reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail
op de hoogte.
Artikel 11: Contactgegevens
U kunt de OMT bereiken via email op ledenadministratie@overijsselsemerentocht.nl.
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