
Privacyverklaring Stichting De Werf Schiedam 

  
Dit is de privacyverklaring van Stichting “De Werf”, gevestigd te Schiedam en ingeschreven 

in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41141753. Deze 

privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke 

doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.  

 

DE STICHTING 

  

• Vanuit de begrippen Samenwerken, Ontmoeten en Verbinden heeft de stichting ten 

doel “het exploiteren en beheren van het in september 1985 geopende 

Ontmoetingscentrum De Werf”. 

• De stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van activiteiten van 

creatieve en recreatieve aard gericht voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen 

met respect voor ieders levensbeschouwing.  

 

Bij de uitvoering van haar werkzaamheden is Stichting De Werf verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

 

CONTACTGEGEVENS 

 

Het adres van het Ontmoetingscentrum De Werf is:  

Kerkweg 46c  

3124 KE Schiedam  

Telefoon: 010 - 4712757 

 

 

Wat zijn persoonsgegevens?  

 

Dit zijn gegevens als naam, adres, e.d.. Als (een combinatie van) deze gegevens naar een 

persoon herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens.  

  

Stichting “De Werf” verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

 

Persoonsgegevens Reden voor verwerking Wie kan dit inzien 

Voor- en Achternaam Identificatie van 

deelnemer 

Bestuur/Coördinatoren/ 

Webbeheerder 

Adresgegevens 

 

Identificatie van  

deelnemer, verschil kunnen 

maken tussen deelnemers 

Bestuur/Coördinatoren/ 

Webbeheerder 

Geboortedatum 

 

Identificatie van  

deelnemer, verschil kunnen 

maken tussen deelnemers 

Bestuur/Coördinatoren/ 

Webbeheerder 

Telefoonnummer 

 

Voor contact bij het 

eventueel niet komen 

opdagen bij de activiteit 

Bestuur/Coördinatoren/ 

Webbeheerder 

 



E-mail adres Voor communicatie mbt 

activiteiten, nieuwsberichten 

mbt Stichting “De Werf”, en 

zie telefoonnummer 

Bestuur/Coördinatoren/ 

Webbeheerder 

 

 

 

Waarvoor verwerkt Stichting “De Werf” persoonsgegevens 

 

Het bestuur van Stichting De Werf, de coördinatoren en de webbeheerder verwerken je 

persoonsgegevens omdat je deelnemer bent aan één of meerdere activiteiten in het 

Ontmoetingscentrum. Wij hebben deze gegevens nodig om : 

• de persoon op de juiste wijze in te schrijven als deelnemer 

• de deelnemersbijdrage te innen 

• als nodig contact met de deelnemer op te nemen. 

 

Als je eenmaal deelnemer bent van Stichting “De Werf”, dan willen we je goed van dienst 

zijn. Wij gebruiken je naam en e-mailadres om contact met je te onderhouden en je te 

informeren over nieuws en activiteiten gerelateerde zaken. 

 

Verwerkt Stichting “De Werf” ook bijzondere persoonsgegevens?  

 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, 

strafrechtelijk verleden of etnische gegevens. Stichting “De Werf” verwerkt geen bijzondere 

persoonsgegevens.  

  

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

 

Stichting De Werf neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over 

zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten 

die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon 

(bijvoorbeeld een deelnemer aan een van de activiteiten van De Werf) tussen zit.  

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens 

 

Stichting De Werf bewaart persoonsgegevens zolang als er sprake is van deelname aan één 

van de activiteiten. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

 

Stichting De Werf verstrekt GEEN informatie vanuit het register aan derde of dit moet zijn 

om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

  

Inzagerecht persoonsgegevens  

Op verzoek geven wij je inzage in de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen. Je kunt 

contact opnemen met ons via de contactgegevens op onze website voor:  

  

• meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken 

• vragen naar aanleiding van deze privacy verklaring 



• inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken 

• bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Stichting De Werf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus, als er aanwijzingen zijn 

van misbruik, neem dan contact op met een van de bestuursleden of via pr@dewerfkethel.nl. 

 

Wijzigingen privacy-beleid  

Door deelnemer te worden van Stichting “De Werf” ga je akkoord met dit privacy-beleid. We 

behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-beleid. Wij raden je 

daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken. Leden kunnen dit privacy-

beleid raadplegen op de website: www.dewerfkethel.nl . 

Stichting De Werf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te 

dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Dat kan via de volgende link:  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

 

versie 26 september 2018 2de versie 

 

mailto:pr@dewerfkethel.nl
http://www.dewerfkethel.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

