
 

 
 
Stichting Spinoza Den Haag • Privacyverklaring 
 
Stichting Spinoza Den Haag hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoons- 
gegevens. Op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  
zorgt de Stichting ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk  
en rechtmatig wordt verwerkt, opgeslagen en beveiligd.  
 
Verwerken van persoonsgegevens 
Hiervan is sprake als u zich aanmeldt voor onze e-nieuwsbrief, als u online voor deelname  
aan activiteiten boekt, een entreebewijs voor een activiteit koopt, als u donateur van ons  
bent, of als u uitnodigingen van ons ontvangt. Bij het verwerken van persoonsgegevens  
gaat het om uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Uw IBAN wordt 
uitsluitend verwerkt in het geval u online een entreebewijs koopt of u zich (online)  
aanmeldt als donateur. 

 
Beveiliging persoonsgegevens  
Om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen hanteert Stichting Spinoza  
Den Haag passende maatregelen (technisch en organisatorisch) om uw gegevens te  
beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking  
en ongeoorloofde wijziging. Zo werken wij onder meer met de volgende maatregelen: 
• we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
• we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke  
   of technische incidenten; 

• we versleutelen persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.  
• alle bestuursleden en/of personen die namens Stichting Spinoza Den Haag kennis van  
   uw gegevens kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan.  
 
Geen deling met derden 

Stichting Spinoza Den Haag verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Uw persoons-

gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgeslagen en beveiligd en  

worden voor geen andere doelen verwerkt dan de doelen waarvoor u de gegevens aan  

ons verstrekt. Het verzorgen van de website en de e-nieuwsbrief als ook het versturen  

van uitnodigingen met een daarmee verband houdende mededeling of activiteit, zijn  
interne taken van Stichting Spinoza Den Haag.   

Bewaartermijn 
Stichting Spinoza Den Haag bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is  
voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Mocht u op enig moment geen prijs meer  
stellen op onze (nieuws-)berichten en/of uitnodigingen, dan verzoeken wij u dit melden  
via een mail naar info@spinozadenhaag.nl . Met respect voor uw keuze, verwijderen wij  
uw e-mailadres en mogelijke aanverwante persoonsgegevens.   
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen  
naar info@spinozadenhaag.nl . Tevens heeft u het recht om uw eventuele toestemming  
voor de gegevensverwerking (of een deel daarvan) in te trekken of bezwaar te maken  
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Spinoza Den Haag. Daarop 
reageren wij uiterlijk binnen een week na ontvangst van uw verzoek 
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Beeld en geluidsopnamen  
Stichting Spinoza Den Haag is onderhevig aan de Europese Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG) en is daarom uiterst terughoudend met het publiceren van tot personen 

herleidbaar beeldmateriaal. Bij enkele activiteiten van de Stichting worden beeld en/of 
geluidsopnamen gemaakt. Dit materiaal wordt slechts gebruikt op de website 
www.spinozadenhaag.nl of bij publiciteitsuitingen, na uitdrukkelijke toestemming van  
de betrokken personen  
 
Klachten  
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of mocht u  
aanwijzingen hebben van misbruik, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op  
te nemen via info@spinozadenhaag.nl . U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen  
bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de nationale, toezichthoudende autoriteit op  
het gebied van privacy bescherming: website Autoriteit Persoonsgegevens 
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info@spinozadenhaag.nl   

Vastgesteld op 15 april 2021, wijzigingen voorbehouden. 
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