privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door Stichting Lenteland,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82038910, hierna te noemen Lenteland.

Vertrouwelijkheid persoonsgegevens
Lenteland, respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk
wordt behandeld. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de
Algemene Verordening Gegevensverwerking stelt.

Doeleinden en de rechtsgrond van het verwerken van de persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Lenteland bewaard en verwerkt om u zo goed mogelijk van dienst te
kunnen zijn met het oog op het uitvoeren van activiteiten gericht op relatiebeheer, product- en
dienstontwikkeling en klantenonderzoek. U kunt hierbij denken aan het toesturen van een
donatiebevestiging of het verzenden van de nieuwsbrief.
Met welk doel welke persoonsgegevens gevraagd en verwerkt worden, wordt aangegeven bij het
betreffende verzoek om uw persoonsgegevens. Lenteland heeft passende beveiligingsmaatregelen
genomen om misbruik van- en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
Het kan voorkomen dat we voor het verwerken of analyseren van uw gegevens gebruik maken van de
(online) diensten van derden. Lenteland zal alleen met reputabele dienstverleners werken en hen indien
mogelijk en nodig de eisen aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens via
verwerkersovereenkomsten opleggen. Hiermee draagt Lenteland er zorg voor dat uw gegevens alleen voor
de doeleinden waarvoor ze zijn aangeleverd worden gebruikt en dat ze verwijderd worden wanneer het
niet meer noodzakelijk is deze te bewaren.
De gegevens die u Lenteland toevertrouwt worden bewaard zo lang als noodzakelijk is met het oog op de
hierboven beschreven doeleinden. Wanneer u bijvoorbeeld een donatie verricht, bewaren wij uw
persoonsgegevens twee jaar. Heeft u aangegeven abonnee te worden van onze nieuwsbrief, dan
ontvangt u deze totdat u aangeeft dat u hier geen gebruik meer van wil maken: zolang bewaart Lenteland
uw emailadres.

Gebruik van cookies
Lenteland kan op haar website gebruik maken van cookies. Let op, Lenteland is niet verantwoordelijk voor
het privacy- en cookiebeleid van websites van derden, zoals Facebook of Google.

Uw rechten
U heeft de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Hiertoe kunt u een verzoek indienen via
info@lente.land. Wanneer het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons verzoeken de
gegevens te wijzigen. Verder heeft u het recht uw gegevens te laten verwijderen. Ook als u niet (meer) wilt
worden benaderd met informatie over Lenteland of de toestemming voor het gebruiken van uw
persoonsgegevens door Lenteland wil intrekken, kan dit gemeld worden via hetzelfde emailadres.

Contactgegevens verantwoordelijke
Binnen Lenteland is één verantwoordelijke gegevensbescherming benoemd. Met vragen of klachten over
het beheer van persoonsgegevens, neem contact op via info@lente.land. Komen we er niet uit, dan kunt u
ook direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens terecht.

Aanpassen privacyverklaring
Lenteland behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op
www.lente.land worden gepubliceerd.
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