PRIVACYBELEID VAN DE STICHTING OUDOMMEN.NL
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de stichting OudOmmen.nl (hierna: “OudOmmen”)
registreert van haar abonnees (nieuwsbrief), sponsors en andere geïnteresseerden.
Indien u abonnee wordt van de nieuwsbrief (’t Zuute Plassie) van OudOmmen, een sponsorbijdrage levert of om een
andere reden persoonsgegevens aan OudOmmen verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw
persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u het Privacybeleid (regelmatig i.v.m. mogelijke wijzigingen) door te lezen.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
de stichting OudOmmen.nl, Rembrandstraat 33, 7731SE, Ommen, tel. 0529-452945, KVK-nr. 08217457.
De beheerder van het webarchief is via mail bereikbaar: info@OudOmmen.nl.

2. Welke gegevens worden door OudOmmen geregistreerd en voor welk doel
2.1. Voor een abonnement op de nieuwsbrief, bij reacties op afbeeldingen/artikelen en bij contact via mail:
a) Voornaam, achternaam (afhankelijk van aanlevering bezoeker) en mailadres
Voor toegang tot afgeschermde albums en artikelen:
b) inlog-account, adres, postcode en woonplaats
Bij sponsoring door bedrijven en instellingen:
c) naam (instelling/bedrijf), adres, postcode, woonplaats en mailadres
2.2. OudOmmen verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) contact over het abonnement op de nieuwsbrief en de eventuele opzegging daarvan en/of
verstrekking van aangevraagde- of afhandeling van aangeleverde info en/of (beeld-)materiaal
b) voor het aanvragen en opzeggen van autorisatie t.a.v. afgeschermde albums en artikelen
c) versturen van de factuur voor de sponsorbijdrage
2.3. De in sub 2.1 genoemde gegevens worden (standaard tenzij anders overeengekomen) tot uiterlijk een jaar
na afloop van de ‘overeenkomst’ gebruikt voor:
 eventuele vragen over ervaringen en/of informeren over ontwikkelingen t.a.v. OudOmmen
 eventuele vragen over (eerder) aangevraagd en/of aangeleverd materiaal en/of gegevens
 financiële afhandeling t.a.v. facturen
E-mail berichtgeving:
OudOmmen.nl gebruikt uw naam en e-mailadres voor het verzenden van de nieuwsbrief ’t Zuute Plassie met
informatie over ontwikkelingen en activiteiten m.b.t. het webarchief (website) en de historie van de regio Ommen.
Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
OudOmmen verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens (standaard tenzij anders overeengekomen) gedurende
de duur van uw abonnement tot maximaal een jaar na afloop van dit abonnement. Aansluitend worden de
persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft OudOmmen passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
5.1 Via de beheerder van OudOmmen (info@OudOmmen.nl) kunt u een verzoek indienen om uw
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. OudOmmen zal uw verzoek in
behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u
contact opnemen met de beheerder.
5.3 OudOmmen meent met de publicaties van tekst- en beeldmateriaal geen auteursrechten te schenden. Bent u
van mening dat dit voor bepaald tekst- of beeldmateriaal wel het geval is of maakt u bezwaar tegen publicatie
om persoonlijke redenen, meld dit aan bij info@OudOmmen.nl en wij zullen het betreffende materiaal
aanpassen of verwijderen van de site.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen eveneens worden gericht aan de
beheerder.

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om
regelmatig het Privacybeleid te bekijken.
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