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PRIVACYPROTOCOL  
 
 
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 
Wijkcomité Norbertus kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van 
hun diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de 
website aan Wijkcomité Norbertus verstrekt. Wijkcomité Norbertus kan de volgende 
persoonsgegevens verwerken: 

• Uw voor- en achternaam 

• Uw adresgegevens 

• Uw telefoonnummer 

• Uw e-mailadres 

• Uw IP adres 

• Activiteiten waaraan u wenst deel te nemen. 
 
WAAROM WIJKCOMITÉ NORBERTUS GEGEVENS NODIG HEEFT 
Wijkcomité Norbertus verwerkt uw persoonsgegevens voor drie doeleinden: 

1. Indien u zich inschrijft voor de digitale NorbertusNieuwsbrief via het formulier op de 
website gebruiken wij uw gegevens om deze via email aan u te sturen; 

2. Indien u dit wenst kunt u zich via de mailadressen van de verschillende werkgroepen 
aanmelden voor activiteiten. Met uw gegevens kunnen wij een juiste planning maken 
en kunnen wij u benaderen voor de verdere afhandeling van de inschrijving. Tevens 
kunnen wij u hiermee bereiken wanneer er wijzigingen in het programma 
plaatsvinden. 

 
VERWERKING EN REGISTRATIE 
Gegevens van de vrijwilligers en bezoekers worden niet zonder toestemming met externe 
partijen gedeeld. Deze wijze van gegevensgebruik is in lijn met de richtlijnen beschreven in 
de privacywetgeving.  
 

Doel Beheer  Betrokkenen Bewaartijd Systeem 

Bestuur Secretaris 
 

Bestuursleden 2 jaar 
7 jaar 

Digitaal 

Aanmelding 
Nieuwsbrief 
 

Webmaster Nieuwsbriefabonnee 2 jaar 
7 jaar 

Digitaal 

Deelnemers 
Werkgroepen 
 

Werkgroep-leiding Leden werkgroepen 2 jaar 
7 jaar 

Digitaal 

 
HOE LANG WIJKCOMITÉ NORBERTUS GEGEVENS BEWAART 
Wijkcomité Norbertus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om 
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u zich uitschrijft 
voor de Nieuwsbrief wordt uw emailadres onmiddellijk verwijderd. Gegevens kunnen langer 
bewaard worden i.v.m. een historisch belang (t.b.v. reünies, etc.) tot max. zeven jaar. 
 
DELEN MET ANDEREN 
Wijkcomité Norbertus verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, behalve indien dit 
nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
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IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 
Op de website van Wijkcomité Norbertus worden algemene bezoekgegevens 
automatisch bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van 
opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze informatie wordt gebruikt om de 
werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden 
niet aan derden verstrekt. 
 
GOOGLE ANALYTICS 
De website van Wijkcomité Norbertus maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden 
hoe gebruikers de website gebruiken. 
 
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U 
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Wijkcomité Norbertus (zie 
contactgegevens). Wijkcomité Norbertus zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op 
uw verzoek reageren. 
 
BEVEILIGEN 
Wijkcomité Norbertus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Bij aanmeldingen of contacten verwerken wij geen persoonsgegevens op de website. 
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 de verzamelde 
persoonsgegevens, neem dan contact op met Wijkcomité Norbertus. 
 
CONTACTGEGEVENS 
Wijkcomité Norbertus 
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 14127953 
 
Postadres: 
Rembrandtstraat 14 
5961 AL  Horst 
 
Telefoon: 077 - 352 6767 
E-mailadres: info@norbertuswijk.nl 
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