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Stichting Rijnkade 1630  steunt concrete kleinschalige projecten in en om Alphen, die het algemeen 

belang steunen en geen winstoogmerk hebben.  Lokale organisaties of personen kunnen bij Stichting 

Rijnkade 1630 een aanvraag doen voor een financiële bijdrage. Hiertoe is Stichting Rijnkade 1630  

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. 

De term 'Persoonsgegevens' verwijst naar informatie over u persoonlijk, (naam, telefoonnummer, e-

mail, enz.). Houd er rekening mee dat als gevolg van zowel wijzigingen in de wet als de steeds 

veranderende aard van technologie onze privacy beleid onderhevig is aan wijzigingen. Telkens 

wanneer een wijziging plaatsvindt, werken we onze Privacyverklaring bij om u op de hoogte te 

houden van de wijzigingen. We raden u dus aan deze pagina regelmatig te bekijken. 

Stichting Rijnkade 1630 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van het 

contactformulier op onze website www.rijnkade1630.nl waarin u ons zelf de volgende gegevens 

verstrekt. 

- Uw naam 

- Uw emailadres 

Wanneer u ervoor kiest om bij ons een financiële aanvraag te doen door middel van het invullen van 

het aanvraagformulier dat u op onze site kunt downloaden dan verwerken wij de volgende gegevens: 

- Naam van uw organisatie 
- Adres van uw organisatie 
- Postcode en plaats van uw organisatie 
- Contactpersoon van uw organisatie 
- E-mail van uw organisatie of de contactpersoon van de aanvrager 
- Telefoon overdag van uw organisatie of de contactpersoon van de aanvrager 
- Bankrekeningnummer van uw organisatie 

 

http://www.rijnkade1630.nl/


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 

jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de 

online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 

worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 

het emailadres van onze secretaris dat elders op deze site staat vermeld, dan verwijderen wij deze 

informatie. 

Stichting Rijnkade 1630 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van aanvragen.  

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

- U te informeren over de stand van zaken in onze stichting en/of uw aanvraag.  

- Stichting Rijnkade 1630 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals 

gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of in het kader van onze ANBI status.  

Stichting Rijnkade 1630 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over 

zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die 

worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld 

een bestuurslid van Stichting Rijnkade 1630) tussen zit.  

Stichting Rijnkade 1630 gebruikt MS Office als computersysteem voor de dagelijkse bedrijfsvoering.  

Stichting Rijnkade 1630 bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld en hanteert hierbij de in de relevante wet 

vastgelegde termijnen.  

Stichting Rijnkade 1630 verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij als dit nodig is voor de uitvoering 

van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Stichting Rijnkade 1630 gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein 

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet 

of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de 

website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden 

bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt 

zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 

opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw  

browser verwijderen. 

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice. Zowel Google als Google 

Analytics gebruiken zogenaamde "cookies". Google Analytics verzamelt informatie over uw 

besturingssysteem, browser, IP-adres, de vorige bezochte website, (verwijzende URL), en de datum 

en tijd waarop u onze website hebt bezocht. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van 

onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten 

samen te stellen en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de 

website en internetgebruik. Google geeft deze informatie door aan derden waar dit wettelijk is 

voorgeschreven of waar derden deze gegevens namens Google verwerken. Dit gebruik is anoniem of 

maakt gebruik van pseudoniemen. Meer informatie over dit gebruik van Google vindt u 

hier: www.google.com/intl/de/privacypolicy.html  

http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html


U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Rijnkade 1630 en 

heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan 

indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of 

een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van 

jouw persoonsgegevens sturen naar ons secretariaat.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . 

Stichting Rijnkade 1630 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te 

dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 

link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Stichting Rijnkade 1630 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd 

zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het emailadres van ons 

secretariaat dat elders op deze site is vermeld.  
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