
PRIVACYVERKLARING WEBSITE DEVENTER POSTZEGELVERENIGING 

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Wij kunnen persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf 

per email aan ons verstrekt.  

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam; Uw adresgegevens; Uw telefoonnummer; Uw e-mailadres; Uw IP-adres 

Door op onze website en uw persoonsgegevens in te vullen, geeft u expliciet toestemming dat wij uw gegevens mogen 

vastleggen. 

 

Waarvoor wij deze gegevens gebruiken 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of 

om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt 

worden. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten 

overeenkomst van opdracht, doorgaans op grond van uw lidmaatschap van de vereniging. 

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens 

worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien u geen lid bent van onze vereniging 

en er geen lidmaatschap wordt afgesloten. 

 

Delen van gegevens met anderen 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst 

met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zie ook onze algemene privacyverklaring. 

 

Cookies en andere webtechnologieën 

Onze site verzamelt automatisch gegevens via cookies en andere vergelijkbare technologieën. Cookies zijn kleine 

tekstbestanden die automatisch op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u een website 

bezoekt. Ze worden opgeslagen door uw internetbrowser. Cookies bevatten basisinformatie over uw internetgebruik. 

Elke keer dat u de website bezoekt, stuurt uw browser deze cookies terug naar de site, zodat uw computer of mobiele 

apparaat door de site wordt herkend. 

Op www.allaboutcookies.org en http://www.youronlinechoices.com/nl/ vindt u ook meer informatie over cookies in het 

algemeen, waaronder hoe u kunt zien welke cookies op uw (mobiele) apparaat zijn geïnstalleerd en hoe u deze kunt 

beheren en verwijderen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, 

correctie of verwijdering sturen naar info@deventerpostzegelvereniging.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen 

vier weken, op uw verzoek reageren. 

 

www.deventerpostzegelvereniging.nl is een website van de Deventer Postzegelvereniging. Wij zijn als volgt te 

bereiken: 

Postadres: Postbus 246, 7400 AE Deventer 

E-mailadres: info@deventerpostzegelvereniging.nl 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08102169 

 


