
 

 
 
Privacyverklaring Stichting Gilde Alkmaar  

 

1.  Om uw privacy te waarborgen, handelt de Stichting Gilde Alkmaar (hierna te noemen: Gilde 

Alkmaar) in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoons Bescherming (AVG).  

2. De aan Gilde Alkmaar verstrekte persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende 

doeleinden:  

•  Indien u zich bij Gilde Alkmaar heeft aangemeld als vrijwilliger voor een of meer activiteiten, 

kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan de coördinator van de desbetreffende 

activiteit(en) en kunnen u, elektronisch of op papier, nieuwsbrieven en andere door Gilde 

Alkmaar voor u van belang geachte informatie toegezonden worden.  

•  Indien u zich heeft aangemeld als vrijwilliger voor individuele begeleiding, worden uw 

gegevens door Gilde Alkmaar gebruikt om een individuele koppeling tot stand te brengen 

tussen de hulpvrager en u. Uw persoonsgegevens worden pas na uw instemming aan de 

hulpvrager bekend gesteld.  

•  Indien u zich heeft aangemeld als deelnemer aan een of meer activiteiten van Gilde Alkmaar 

kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan de coördinator van de activiteit(en) en 

kan u door Gilde Alkmaar voor u van belang geachte informatie toegezonden worden.  

3.  Alle persoonsgegevens worden door Gilde Alkmaar in een veilige omgeving opgeslagen en niet 

langer bewaard dan voor de doeleinden van de gegevensverwerking noodzakelijk is.  

4.  Gilde Alkmaar registreert alleen persoonsgegevens die haar door of met toestemming van de 

betrokkenen zijn verstrekt. Die gegevens kunnen bestaan uit:  

•  voor(letters) en achternaam  

•  geboortedatum  

•  adresgegevens  

•  telefoonnummer(s)  

•  e-mailadres  

•  IBAN  

5.  Om de privacy van haar relaties te beschermen verstrekt Gilde Alkmaar persoonsgegevens niet 

aan anderen dan in deze verklaring genoemd worden, tenzij dat noodzakelijk geacht wordt voor 

het doel van de verwerking. Ook kan Gilde Alkmaar persoonsgegevens aan derden verstrekken als 

zij daartoe op basis van wet- en regelgeving verplicht is, daartoe genoodzaakt is als gevolg van 

een rechtszaak en/of in geval dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.  

 

6.  De persoonsdatabestanden van Gilde Alkmaar zijn uitsluitend toegankelijk voor de 

kantoormedewerkers en de coördinatoren van Gilde Alkmaar voor zover dat uit hoofde van hun 

functie noodzakelijk is. Gilde Alkmaar spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen  

 



 

 

 

 

tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik 

van passende technische en organisatorische maatregelen.  

7.  De website van Gilde Alkmaar heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. 

Gilde Alkmaar kan echter niet controleren of bezoekers ouder zijn dan 16 jaar en raden 

ouders/voogden dan ook aan toe te zien op de online activiteiten van hun of de aan hen 

toevertrouwde kinderen, om te voorkomen dat zonder toestemming van ouders/voogden 

gegevens over deze kinderen verzameld worden. Als u ervan overtuigd bent dat Gilde Alkmaar 

zonder die toestemming persoonsgegevens heeft verzameld , neem dan contact met ons via 

info@gildealkmaar.nl 

8.  Gilde Alkmaar is, behoudens bewuste roekeloosheid en/of opzet, niet aansprakelijk voor schade 

die wordt geleden uit onrechtmatig verkregen toegang tot haar computers of bestanden, via 

advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig 

ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Gilde Alkmaar.  

9.  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen of bezwaar 

te maken tegen de verwerking ervan door Gilde Alkmaar. U kunt bij Gilde Alkmaar daartoe een 

verzoek indienen via info@gildealkmaar.nl, onder overlegging van uw wettelijke identificatie. 

Onze reactie op uw verzoek ontvangt u binnen vier weken.  

10. Deze regeling is op aanvraag verkrijgbaar voor allen die in onze administratie geregistreerd staan 

en wordt tevens gepubliceerd op onze website. Binnen Gilde Alkmaar zijn voor de administratie 

uw persoonlijke gegevens vastgelegd. Overeenkomstig de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming verwerken wij deze gegevens niet verder op een wijze die onverenigbaar is 

met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Kijk voor meer informatie over het 

privacyreglement op de website van de Rijksoverheid.  

11. De voorzitter van het bestuur is binnen Gilde Alkmaar de contactpersoon voor alle aspecten deze 

privacyverklaring betreffende. Hij/zij is te bereiken via info@gildealkmaar.nl 

 

 Deze verklaring is door het bestuur van de Stichting Gilde Alkmaar aangepast op 3 december 2021 
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