Privacyverklaring Stichting Kennisoverdracht Wsnp
(Hierna ‘De Stichting’)
Deze privacyverklaring beschrijft in het kort welke persoonsgegevens van u verwerkt worden
en wat hiervoor de wettelijke grondslag is alsmede wat uw rechten dienaangaande zijn.
Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt ten behoeve van een abonnement op het
door de Stichting uit te geven tijdschrift Wsnp-Periodiek, (zowel voor de papieren als de
digitale uitgave), stemt u in met het verzamelen, opslaan en verwerken van uw
persoonsgegevens zoals vastgelegd in deze privacyverklaring.
U kunt deze toestemming op elk gewenst moment schriftelijk weer intrekken, waarna de
verwerking van uw persoonsgegevens zal stoppen op de kortst mogelijke termijn. De
persoonsgegevens die wij van u verzamelen, worden verkregen, verwerkt en verzonden
in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verwerkte persoonsgegevens.








Geslacht
Titel
Voornaam
Achternaam (-namen)
Postadres
E-mailadres
Telefoonnummer

Doeleinden gegevensverwerking.
de persoonlijke gegevens die wij van u verwerken zijn noodzakelijk voor de verzending van
het tijdschrift Wsnp-Periodiek, voor de toegangverlening tot het digitale abonnement alsmede
om met u te communiceren aangaande de uitgave van het tijdschrift Wsnp-Periodiek, door u
gedane bestellingen danwel voor de communicatie met betrekking tot te plaatsen artikelen en
voor de betaling van de facturen.

Grondslag voor gegevensverwerking.
Uw persoonsgegevens mogen rechtmatig verwerkt worden als dat geschiedt op basis van een
juridische grondslag. Er is sprake van een juridische grondslag wanneer u een abonnement
heeft afgesloten danwel een bestelling heeft geplaatst voor opbergbanden en/of losse boekjes.
Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en opgeslagen ten behoeven van:




De uitvoering van een door u afgesloten abonnement op Wsnp-Periodiek,
zowel voor de papieren uitgave als voor een digitaal abonnement;
Toegang verlening tot de website door middel van een account;
Het communiceren per e-mail en per reguliere post.

Het e-mailadres dat wordt opgegeven wordt alleen gebruikt ten behoeve van de communicatie
over uw abonnement op Wsnp-Periodiek, voor communicatie over een door u geplaatste
bestelling van opbergbanden en/of losse boekjes, danwel voor communicatie over te plaatsen
artikelen.
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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 toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ‘De Stichting’ en u
heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand
naar u of naar een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van uw persoonsgegevens of een
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens kunt u sturen naar abonnee@wsnp-periodiek.nl
‘De Stichting’ respecteert uw privacy. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven
aan derden.

Opslag persoonsgegeven.
‘De Stichting’ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:



Personalia: naam en adres: zolang het tijdschrift wordt toegezonden en na opzegging nog
1 jaar om vergissingen in de administratie te voorkomen;
Uitzondering: de registratie van betalingen wordt 7 jaar bewaard voor de fiscus.

Verwerkers / derde partijen.
Alleen bestuursleden en de administratieve ondersteuning van de stichting hebben toegang tot
de database met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met verwerkers
en/ of derden wanneer dit nodig is om diensten uit te voeren of als gevolg van een wettelijke
verplichting. We delen voor de uitvoering van deze taak relevante persoonlijke gegevens met:




De drukkerij voor het etiketteren van de te verzenden boekjes;
Sandd Post BV voor de verzending van de boekjes;.
Onze IT leverancier om de toegang tot de digitale abonnementen mogelijk te maken.

Cookies.
De stichting hanteert geen cookies op haar website en verzamelt geen gegevens van
individuele bezoekers.

Uw wettelijke rechten.
In overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
heeft u het recht om toegang te vragen tot en rectificatie of verwijdering van uw
persoonsgegevens en/of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
en/of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
U kunt hiervoor een verzoek indienen via abonnee@wsnp-periodiek.nl

Contactgegevens
Stichting Wsnp Periodiek
Postbus 5018
5800 GA Venray
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redactie@wsnp-periodiek.nl
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