Privacyverklaring
Stichting Ezra, koolmeeshaag 61, 3993 AN Houten, tel. 03036379643, e-mail: info@ezrahouten.nl
Als stichting houden wij ons bezig met het ondersteunen van kerken en gemeenten op het gebied
van de geloofsopvoeding van kinderen en jongeren.
Met dit privacybeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw
gegevens. Hebt u vragen over dit document, verwerking van uw gegevens, of de uitvoering van uw
rechten t.a.v. het bewaren, wijzigen of –indien wettelijk toegestaan- verwijderen van de door ons
opgeslagen gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via info@ezrahouten.nl.
Voor onze activiteiten verwerken wij (persoons)gegevens.
De (persoons)gegevens die wij verwerken betreffen 2 aparte activiteiten:
- t.b.v. gebruikersovereenkomsten (waar nodig voor het uitvoeren van bestellingen): naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres en (niet verplicht in te vullen) de gemeente waarvoor bijv. een
bestelling wordt geplaatst (dat laatste is o.a. bedoeld om aan een gemeente desgevraagd te laten
weten welke producten er al eerder t.b.v. deze gemeente zijn besteld, maar ook om op terug te
vallen in het geval van niet betalen van een factuur);
- t.b.v. dienstverlening d.m.v. het geven van workshops, informatie via nieuwsbrieven, e.d.: naam en
e-mailadres, (waar nodig ook adres, telefoonnummer) en (indien van toepassing) de gemeente (in
ieder geval die waar de activiteit wordt gehouden. Deze gegevens worden opgeslagen met
toestemming van de betreffende personen.
De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor onze eigen doelstellingen en niet
doorgegeven aan andere organisaties en instanties, tenzij daartoe wettelijk verplicht. Alleen de
medewerkers van de stichting hebben toegang tot de gegevens.
De aan ons verstrekte gegevens worden, in het geval van de gebruikersovereenkomst, minimaal 7
jaar bewaard (de wettelijke termijn). Voor het toesturen van nieuwsbrieven e.d. is de bewaartijd
onbeperkt. Deze gegevens worden alleen langer dan 7 jaar bewaard als vooraf toestemming is
gegeven.
De website van Ezra is voorzien van een veiligheidscertificaat (SSL-verbinding), zodat uw gegevens
minder makkelijk gehackt kunnen worden (100% veiligheid is tegenwoordig helaas niet te
garanderen).
U kunt te allen tijde uw recht uitoefenen om toestemming voor gegevensverwerking in te trekken.
Ook kunt u gegevens laten verwijderen (mits er geen wettelijke verplichting is tot bewaren), wijzigen
of door laten sturen naar een andere organisatie.
Mocht u ontevreden zijn over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en/of uw verzoek tot
wijziging of verwijdering e.d., dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

