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PRIVACY VERKLARING Stichting Prinsjesdagviering 

Inleiding 

De Stichting Prinsjesdagviering verwerkt op zeer beperkte schaal persoonsgegevens. Dit is nodig om 

mensen te kunnen uitnodigen voor de jaarlijkse interreligieuze en interlevensbeschouwelijke 

bezinningsbijeenkomst op de morgen van Prinsjesdag in de Grote Kerk in Den Haag. 

Het feit dat per 25 mei 2018 de gewijzigde regelgeving over de privacy van de Europese Unie van 

kracht wordt, is voor de stichting aanleiding geweest om het privacy beleid te evalueren en te 

beschrijven, zodat de stichting voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.  

 

Persoonsgegevens 

Persoonsgegevens betreffen gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of 

identificeerbare persoon. Denk aan naam, adres, telefoonnummer, maar ook een foto, BSN nummer 

e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar deze persoon herleid kunnen worden 

spreken we over persoonsgegevens.  

 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld geloofsovertuiging, gezondheid, 

etnische of strafrechtelijke gegevens. Deze worden alleen verwerkt indien dit vereist is op grond van 

een wettelijk voorschrift, dan wel met toestemming van de betrokkenen indien deze informatie 

noodzakelijk is voor de organisatie van de Prinsjesdagviering.  

 

De Stichting Prinsjesdagviering hecht eraan om zeer zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens 

van deelnemers en andere betrokkenen. De stichting registreert alleen de noodzakelijke NAW 

gegevens om mensen te kunnen uitnodigen voor de bijeenkomst. Omdat de bijeenkomst 

interlevensbeschouwelijk en interreligieus is, wordt ook de godsdienstige of levensbeschouwelijke 

affiliatie geregistreerd, indien deze  door de betrokkene wordt opgegeven. Dit is nadrukkelijk niet 

verplicht en kan ook te allen tijde gewijzigd of verwijderd worden.  

Hoe lang worden gegevens bewaard? 

De Stichting Prinsjesdagviering bewaart de persoonsgegeven vanzelfsprekend heel zorgvuldig in een 

digitaal bestand, waartoe alleen bestuursleden toegang hebben. Gegevens worden alleen bewaard 

voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De gegevens worden niet langer bewaard dan 

noodzakelijk is. Uiteraard worden de wettelijke bepalingen die gelden nageleefd.   

 

Verstrekking van gegevens aan derden 

De Stichting Prinsjesdagviering verstrekt geen gegevens aan derden.  

 

Data lekken 

Mochten onverhoopt persoonsgegevens in verkeerde handen komen, dan moet degene die dit 

ontdekt dit onmiddellijk melden aan de voorzitter van het bestuur van de Stichting 
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Prinsjesdagviering. Deze zal de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan zo spoedig mogelijk op de 

hoogte stellen, doch uiterlijk binnen 72 uur na het verlies of de diefstal van de gegevens.  

 

Inzage, correctie en recht op vergetelheid 

De persoonsgegevens zijn voor de betreffende persoon in te zien. Dit is het zogenaamde inzagerecht.  

Vanzelfsprekend kan de stichting worden gevraagd gegevens te corrigeren of deze te verwijderen (te 

laatste is het recht op vergetelheid).  

 

Vragen, opmerkingen en klachten 

Het kan dat u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens door de stichting. De Stichting 

Prinsjesdagviering zal altijd proberen om met u tot een bevredigende oplossing te komen. U kunt 

zich daartoe wenden tot hieronder genoemde contactpersoon.  

De contactpersoon behandelt ook de overige vragen en opmerkingen die te maken hebben met de 

privacy.  

De contactpersoon is Ineke Bakker, voorzitter van het bestuur,  en is als volgt bereikbaar: 

• Telefoon: 070 3181616 

• Email: ibakker@stekdenhaag.nl 

----------------------- 

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Prinsjesdagviering, 7 mei 2018. 

 

Disclaimer 

De inhoud van www.prinsjesdagviering.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel de Stichting 

Prinsjesdagviering tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen 

aan te bieden, verstrekt de stichting expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze 

internetsite aangeboden informatie juist, volledig en actueel is. De Stichting Prinsjesdagviering 

gebruikt geen cookies. 
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