
 

Privacy-statement 

op basis van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Vastgesteld door het bestuur van de stichting Vrienden van het Evoluon 

 op dinsdag 3 april 2018 

De Stichting Vrienden van het Evoluon, gevestigd op de Alberdingk Thijmlaan 106, 

5615 EC Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zo-

als weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens van de Stichting Vrienden van het Evoluon 

Inschrijving Kamer van Koophandel: nummer 71 01 67 16 d.d. 27 februari 2018 

Rekening Rabobank: nummer NL25 RABO 0328 0881 37 

BTW: nummer 8585.47.788.B01 

Voorzitter: Jules Ruis 

Adres: Alberdingk Thijmlaan 106, 5615 EC, Eindhoven 

Telefoon: 06 51 04 37 97 

E-mail: Jules.Ruis@vrienden-evoluon.org  

Internet: www.vrienden-evoluon.org  

 

Functionaris Gegevensbescherming  

Jules Ruis is de Functionaris Gegevensbescherming van de Stichting Vrienden van het Evolu-

on. Hij is te bereiken via Jules.Ruis@vrienden-evoluon.org  

 

Persoonsgegevens die de stichting verwerkt 

De Stichting Vrienden van het Evoluon verwerkt de persoonsgegevens zoals deze door de 

Vrienden van het Evoluon zelf zijn verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die de stichting verwerkt. 

- Voornaam en achternaam Vriend van het Evoluon 

- E-mailadres (nadrukkelijk geen publicatie van deze e-mail adressen) 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die de stichting verwerkt 

De stichting heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers van 

www.vrienden-evoluon.org  die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van 

ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij 

raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo 

te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestem-

ming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb-

ben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Jules.Ruis@vrienden-

evoluon.org , dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt de stichting persoonsgegevens  

De Stichting Vrienden van het Evoluon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende 

doelen: 

- Verzenden van nieuwsbrieven 

- De Vrienden van het Evoluon te kunnen e-mailen indien dit nodig is om de doelstelling van 

de stichting te realiseren. 
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Geautomatiseerde besluitvorming 

De Stichting Vrienden van het Evoluon neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkin-

gen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. De Stich-

ting Vrienden van het Evoluon gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

- Outlook Windows Office 10  

- Panda Antivirus Pro 

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard 

De Stichting Vrienden van het Evoluon bewaart de persoonsgegevens van de Vrienden niet 

langer dan strikt nodig is om de doelen van de stichting te realiseren. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

De Stichting Vrienden van het Evoluon publiceert periodiek een up-to-date overzicht van de 

Vrienden van het Evoluon op internet, zie www.vrienden-evoluon.org/Vrienden-Evoluon.pdf  

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die de stichting gebruikt 

De Stichting Vrienden van het Evoluon gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

De gepubliceerde Vrienden van het Evoluon hebben het recht om hun persoonsgegevens in te 

zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht om hun eventuele toe-

stemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwer-

king van de persoonsgegevens door de Stichting Vrienden van het Evoluon en hebben zij het 

recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat zij bij de stichting een verzoek kunnen 

indienen om de persoonsgegevens waarover de stichting beschikt in een computerbestand 

naar een Vriend van het Evoluon of een ander, door hen genoemde organisatie, te sturen. 

 

Een Vriend van het Evoluon kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-

overdraging van zijn/haar persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of 

bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar Jules.Ruis@vrienden-

evoluon.org   

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie 

van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ 

(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

 

De Stichting Vrienden van het Evoluon wil de Vrienden van het Evoluon er tevens op wijzen 

dat zij de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de 

Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

 

Beveiliging van de persoonsgegevens 

De Stichting Vrienden van het Evoluon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en 

neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste open-

baarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact op met Jules.Ruis@vrienden-evoluon.org   
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