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   Privacyverklaring  

                               en Disclaimer (concept vs2) 

 
Maart 2022 
Wij vinden privacy belangrijk en begrijpen dat dit voor jou óók belangrijk is. 
Aan een uitgebreidere verantwoording, ons privacybeleid, wordt nog gewerkt. 
In onze privacyverklaring kun je straks lezen hoe wij omgaan met jouw 
persoonlijke informatie. Vooralsnog kun je in deze samenvatting lezen hoe we 
dat willen doen. Reacties en voorstellen zijn altijd welkom. 
 

Heveadorp Duurzaam is een maatschappelijk initiatief van enkele bewoners 
van Heveadorp en sinds maart 2022 een zelfstandige Vereniging met en voor 
bewoners van Heveadorp. 
 

Heveadorp Duurzaam gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens, zowel 
reacties als lidmaatschapsgegevens. We slaan ze veilig op en delen ze niet met 
andere organisaties. We gebruiken gegevens alleen voor activiteiten van en 
communicatie over Heveadorp Duurzaam en voor onze ledenadministratie. 
 

Persoonsgegevens: 

We beschikken over je persoonsgegevens omdat je je opgegeven hebt als lid, 
of omdat je op de hoogte gehouden wil worden van onze informatie en 
berichten. Je hebt die informatie zelf aan ons verstrekt, of niet gereageerd op 
de eerste keer dat we je benaderd hebben. 
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) 
verwerken: 

- Voor- en achternaam, 
- (Geboortedatum), 
- Adres en Woonplaats, 
- Telefoonnummer(s,) 
- E-mailadres, 
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- IP-adres, 
- Gegevens over jouw interesses of activiteiten voor de Vereniging 

Heveadorp Duurzaam, 
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in 

correspondentie en telefonisch. 
We gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het reageren op vragen of verzoeken via onze website, 
- Het toesturen van onze nieuwsbrief, digitaal of in de bus, 
- Je te kunnen bellen, e-mailen of bezoeken indien dit nodig is,  
- Je te informeren over wijzigingen die van belang zijn. 

 
We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, 
zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte of subsidie-
verantwoording.  
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden. 
Onze website maakt gebruik van cookies om de website goed te laten 
functioneren en analyses, soms voor sociale media-verwijzingen, maar niet 
voor marketing- en advertentie-doeleinden. 
 
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende 
maatregelen om misbruik tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens 
niet goed beveiligd zijn, of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact 
op via contact@heveadorpduurzaam.nl of neem telefonisch contact op. 
 

Disclaimer: 
Alle informatie op deze website is geschreven vanuit persoonlijke ervaring, 
opleiding of opgedane kennis.  
De adviezen, tips en voorbeelden zijn algemeen en bedoeld als richtlijn. Voor 
persoonlijke adviezen en aanwijzingen voor jouw situatie zijn altijd een 
persoonlijk en op maat advies nodig. 
We zijn zo zorgvuldig mogelijk en proberen de site actueel te houden, maar je 
kan hier geen rechten aan ontlenen. 
 
Als je het idee hebt dat iets onjuist is en/of tot verkeerde conclusies kan 
leiden, neem dan contact op via contact@heveadorpduurzaam.nl of neem 
telefonisch contact op. 
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