
Privacyverklaring 

Stichting Stadsraad Aardenburg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring. 

Email:  info@stadsraadaardenburg.nl 
Website https://www.stadsraadaardenburg.nl/ 
Postadres Eedeweg 22, 4527 AK  AARDENBURG 

 
Uw privacy is van het grootste belang voor Stadsraad Aardenburg. Als we uw gegevens verwerken 
doen we dat in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige 
wet- en regelgeving die uw persoonsgegevens beschermt.  
 
Welke persoonsgegevens worden verzameld? 
 

• Als lid van Stadsraad Aardenburg 

⎯ Uw persoonsgegevens worden opgenomen in onze administratie. Deze persoonsgegevens 
omvatten: naam, huisadres met postcode en woonplaats, e-mailadres en datum van start 
lidmaatschap. Uw persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk 2 jaar na opzegging van uw 
lidmaatschap.  

 

• Als geïnteresseerde in wat wij doen 

⎯ Bij een reactie via de website of social media. 

⎯ Onze emaillijst, hier staat genoteerd uw naam en emailadres en indien bekend uw 
telefoonnummer. 
 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Stadsraad Aardenburg verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering 
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Voor welke doeleinden gebruikt Stadsraad Aardenburg uw gegevens? 
De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in het kader van onze doelstellingen en 
activiteiten waaronder: 

• Het informeren via email. 

• Communiceren via social media. 

• Website (cookies en statistieken). 

• Bij deelname aan een door ons (mede) georganiseerde activiteit of evenement bij opgave van 
deelname. 

Beeld- en geluidsmateriaal 
In haar communicatie gebruikt de Stadsraad soms beeldmateriaal dat door leden van de Stadsraad 
en/of anderen is gemaakt. Deze foto’s mogen nimmer zonder toestemming van de Stadsraad en de 
betrokkenen door derden worden gebruikt. Voor toestemming neemt u contact op met onze 
secretaris. 
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft 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 Stadsraad Aardenburg. Ook  
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt 
indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een andere, 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 uw persoonsgegevens sturen naar info@stadsraadaardenburg.nl. We reageren zo 
snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek . 
 
Beveiliging 
Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische 
maatregelen getroffen. Zo  

• beschikt onze website www.stadsraadaardenburg.nl over een SSL-certificaat (te herkennen aan 
het hangslotje op de adresbalk); 

• gebruiken wij een cookiemelding; 

• vermelden wij bij e-mailcorrespondentie uw persoonlijke e-mailadressen uitsluitend als BCC; 

• delen wij uw persoonlijke gegevens niet met anderen zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming; 

• hebben wij een privacyverklaring op onze website opgenomen.  
 
Wijzigingen 
Stadsraad Aardenburg kan dit privacystatement van tijd tot tijd aanpassen. Wij zullen de aangepaste 
versies publiceren op de website. 
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