
Privacybeleid  

Stichting Mutanyana Weru hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit 

privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 

persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

die sinds 25 mei 2018 van kracht is.  

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Stichting Mutanyana Weru houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Dit brengt met zich mee dat wij  uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel 

waarvoor deze zijn verstrekt: het versturen van onze Nieuwsbrief. . 

Het verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn 

voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt: 

- Voor het versturen per post gebruiken wij uw naam en adres, 

- Voor het versturen per e-mail gebruiken wij uw e-mail adres. 

- Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. 

- Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen. 

- Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, respecteren deze. 

Als Stichting Mutanyana Weru zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact 

met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

Stichting Mutanyana Weru 

p.a. Molenstraat 11 

2242 HT Wassenaar 

E: mutanyanaweru.nl 

T: 0705177728 Contactpersoon: Niek Rader 

 

Bewaartermijn 
Stichting Mutanyana Weru bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor 

deze zijn verstrekt.  

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te 

beschermen tegen onrechtmatige verwerking.  

Rechten omtrent je gegevens  
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Wij 

zijn echter wel verplicht ons aan bestaande wet en regelgeving te houden. Ook heeft u het recht de door u 

verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. 

Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons 

contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het 

recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op 

het gebied van privacy. 

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons 

op. 

 

mailto:blauwzwart@tip.nl

