Privacy beleid
Stichting Fiets tegen Diabetes hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Daarbij hebben we de plicht om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Dit betekent dat we een verantwoordelijkheid hebben in het zo goed als mogelijk beschermen
van de persoonsgegevens van onze vrijwilligers en deelnemers aan de activiteiten van onze Stichting.
We willen daarom transparant zijn over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Stichting Fiets tegen Diabetes houdt zich in alle aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder
de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
●
●
●
●
●

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze door u
zijn verstrekt;
De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens die minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Passende technische en organisatorische maatregelen nemen (en hebben genomen) zodat
de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten aangaande uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen
en deze respecteren.

Wanneer u na het doornemen van ons Privacy beleid vragen heeft hierover of in algemenere zin
vragen dan kunt u contact met ons opnemen via ons email adres: info@fietstegendiabetes.nl of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Wat is AVG?
AVG staat voor Algemene Verordening gegevensbescherming. Dit is een Europese verordening die de
regels voor de verwerking van persoonsgegeven door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in
de hele Europese Unie standaardiseert. Het doel is niet alleen om de bescherming van
persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van
gegevens en de Europese interne markt te waarborgen. De verordening geldt wereldwijd voor alle
ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke
personen in de Europese Unie, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of
producten.

