
 

 
 
Privacyverklaring  
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  
 
Bedrijfsgegevens 
Stichting in Beweging  
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 69808902 
Postadres secretaris: Prins Hendrikweg 78, 3881 GG Putten 
Telefoon: 06 82089884 E-mailadres: info@stichtinginbeweging.nl   
 
Doel van de Stichting:  
a. het bevorderen van ouderenwelzijn;  
b. het bevorderen van ouderenzorg;  
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken 
van organen van de stichting. 
 
Persoonsgegevens 
Stichting in Beweging bewaart alleen persoonsgegevens wanneer u gebruikt maakt van de diensten van de 
Stichting in Beweging. Deze persoonsgegevens verzamelen wij direct bij u. 

Stichting in Beweging kan, indien nodig, de volgende persoonsgegevens verwerken: 
- Uw voorletter(s) en achternaam 
- Uw adresgegevens 
- Uw telefoonnummer 
- Uw e-mailadres 
 
Waarom zijn deze gegevens nodig 
Stichting in Beweging bewaart uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen en/of om u te 
kunnen benaderen en in het kader van het uitvoeren van informatieverstrekking over de activiteiten van de 
Stichting in Beweging. 
 
Bewaartermijn 
Stichting in Beweging bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wetgeving. Uw persoonsgegevens 
worden verwijderd of geanonimiseerd wanneer zij niet langer strikt noodzakelijk zijn om de doelen te bereiken 
waarvoor de gegevens verzameld zijn. Dit betekent dat uw persoonsgegevens na een specifieke periode worden 
verwijderd. 
 
Delen van gegevens met anderen 
Stichting in Beweging verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van 
een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Stichting in Beweging  publiceert foto’s van activiteiten op de site. Hiervoor wordt altijd toestemming gevraagd. 
Indien u niet wilt dat uw foto geplaatst wordt, dan kunt u dat te allen tijde kenbaar maken. 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? 
U heeft het recht om bij Stichting in Beweging een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van 
persoonsgegevens. Ook kunt u een verzoek indienen tot beperking van een verwerking. 
 
Beveiliging 
Stichting in Beweging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
De website van Stichting in Beweging maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw 
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.  
 
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 in Beweging verzamelde persoonsgegevens, neem 
dan direct contact met Stichting in Beweging.  

mailto:info@stichtinginbeweging.nl

