Privacy verklaring
Uw Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit
(hierna te noemen de ADS) houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Hieronder volgt het
privacy statement van de ADS.
Eigendom van de gegevens
De persoonsgegevens zijn eigendom van de betreffende Doopsgezinde Gemeente en worden in bruikleen
gegeven voor nader te noemen activiteiten:





verstrekken van persoonlijke gegevens bij attestatie naar een andere (Doopsgezinde) Gemeente;
toezending periodieken;
toezending collectebrieven;
toezending digitale nieuwsbrieven / uitnodigingen.

Vastleggen en verwerking van gegevens
De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van de ADS te vallen. Uw gegevens
worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten de ADS
Beveiliging gegevens
De ADS maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte
gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.
Clickgedrag
Op onze websites worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende
onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de
belangstelling en ervaringen van bezoekers.
Gebruik van cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. De ADS
kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen
persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.
Links naar websites en cookies van andere partijen
Op de site van de ADS staan hyperlinks naar andere websites. De ADS is niet verantwoordelijk voor de inhoud
of het privacy beleid van websites waarnaar de ADS verwijst. Ook is de ADS niet verantwoordelijk voor de
plaatsing van cookies door partijen die op de site adverteren.
Wijzigingen
De ADS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom
regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen.
Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met br. E.D. van den End
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