PRIVACYVERKLARING STICHTING MAXIMAAL GELUK
In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop Stichting Maximaal Geluk
jouw persoonsgegevens verzamelt en hoe daarmee wordt omgegaan. Daarnaast vind je
hier ook jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken
van die rechten.
Deze privacyverklaring kan worden aangepast door bijvoorbeeld wetswijzigingen. De
meest actuele privacyverklaring kun je terugvinden op onze website. De
persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt of die wij op andere wijze hebben
verkregen worden niet gedeeld met derden, tenzij dit voor de uitvoering van ons werk
noodzakelijk is, wij wettelijk verplicht zijn om die gegevens te verstrekken of je hiervoor
toestemming geeft.
Doel van de gegevensverwerking
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld en verwerkt door
Stichting Maximaal Geluk, namelijk:
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Om de door jou gegeven opdracht tot dienstverlening o.a. het volgen van een
(geluks- en ontwikkel-)training, bijeenkomst of geluksdag en dergelijke, uit te
voeren;
Voor de donaties die wij ontvangen;
Voor activiteiten om jou van informatie te voorzien, zoals het toezenden van
nieuwsbrieven, informatie, uitnodigingen voor de (geluks- en ontwikkel-)trainingen
of bijeenkomsten of geluksdagen of om telefonisch contact met jou te kunnen
opnemen;
Voor het behandelen van de informatie die wij via contactformulieren, o.a. het
inschrijf- intakeformulier, van jou hebben ontvangen;
Om op ons rustende wettelijke verplichtingen na te komen;
Voor het genereren van informatie betreffende het gebruik van onze website of
om onze website en onze dienstverlening zo nodig te verbeteren.

Wij verwerken jouw gegevens op basis van de volgende gronden:
▪ Voor de uitvoering van de door jou gevraagde dienstverlening aan ons;
▪ De door jou gegeven toestemming. Deze kan o.a. blijken uit het door jou
ingevulde inschrijf- intakeformulier of doordat je via een e-mail of anderszins een
vraag stelt aan ons;
▪ Het kunnen nakomen van een wettelijke verplichting;
▪ Gerechtvaardigd belang.
Bewaartermijnen en beveiliging
Jouw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken
van de hiervoor genoemde doeleinden of om aan wet- en regelgeving te voldoen.
Ontvangen videobestanden/filmpjes worden direct vernietigd nadat de hierdoor
benodigde informatie door ons is verkregen.
Stichting Maximaal Geluk neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen
te gaan. Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren kunnen wij gebruik maken
van externe leveranciers. Indien noodzakelijk zijn met deze leveranciers verwerkersovereenkomsten gesloten. In de overeenkomsten is opgenomen dat jouw gegevens
worden beschermd en beveiligd.

Wij gebruiken “cookies” om onze website zo informatief mogelijk in te richten. Je kunt
deze cookies blokkeren door zelf de instellingen van jouw webbrowser aan te passen.
Stichting Maximaal Geluk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Stichting
Maximaal Geluk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen
onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten
werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw
surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen
aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over
deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden
voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen
van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld
adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.
Jouw rechten
Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die door ons zijn
vastgelegd en worden bewaard. Dit doe je door ons e-mail te sturen of telefonisch
contact op te nemen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Kloppen jouw
gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om deze te laten
rectificeren door Stichting Maximaal Geluk. Wil je niet langer dat jouw gegevens door
ons worden bewaard? Dan heb je het recht om deze te laten wissen. Als wij de
gegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten bewaren, kunnen wij niet aan
een verzoek tot wissen voldoen.
Als je vragen, opmerkingen of een klacht hebt over de verwerking van jouw
persoonsgegevens kun je altijd contact met Stichting Maximaal Geluk opnemen. Wij
helpen jou graag verder. Mochten we er desondanks toch samen niet uitkomen dan heb
je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

