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Zo gaat Stichting ’t Dijckhuis Vierpolders om  
met jouw persoonlijke gegevens  

Uiteraard gebruiken we je gegevens volgens de AVG-richtlijnen. Hieronder lees je hoe wij dat precies doen.  
 
Jij hebt de regie!  
Jij bepaalt welke gegevens je met ons deelt. Dat betekent dat je ons kunt vragen om je gegevens te wissen, 
te corrigeren, te bekijken of over te dragen. Ook kun je ons vragen de verwerking van je gegevens te 
beperken en je kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Stuur een mail met je verzoek naar 
info@dijckhuis.nl en wij handelen je verzoek af. Ook vragen, tips en klachten kun je naar dit adres sturen. 
Daarnaast heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je bent nooit 
verplicht om je persoonsgegevens met Stichting ’t Dijckhuis Vierpolders te delen.  
 
Welke gegevens we gebruiken en wat we er mee doen  
Op deze manieren gebruiken we de door jouw aangeleverde gegevens:  
 
• Aanmelden nieuwsbrief 
Als je je aanmeldt voor de digitale nieuwsbrief dan gebruik ik je volgende gegevens; voor- en achternaam 
en je email adres. Deze gegevens gebruiken we om je de digitale nieuwsbrief toe te sturen. Verder niets! Je 
kunt je overigens altijd weer afmelden voor de nieuwsbrief en je kunt iedere keer als je de nieuwsbrief 
ontvangt je gegevens inzien, wijzigen of verwijderen.  
 
• Gebruik maken van het contactformulier 
Gebruik je het contact formulier op de website dan gebruiken we je gegevens om contact met je op te 
nemen.  
 
Het gebruik van beeldmateriaal  
Het kan voorkomen dat er van beeldmateriaal gebruik wordt gemaakt en dat deze op verschillende media 
worden gepubliceerd. Indien wij foto’s gebruiken voor promotiedoeleinden (bijvoorbeeld website, social 
media en flyers) en er personen duidelijk individueel (dus niet in groepsverband, definitie groep: “een groep 
is een verzameling van twee of meer personen”) in beeld staan, zullen wij toestemming vragen voor gebruik 
van het beeldmateriaal via de betreffende persoon.  

 
Wie kan je gegevens nog meer zien?  
Niemand! Wij gaan zelf uiteraard zorgvuldig om met al je persoonlijke gegevens. Ze worden nooit aan 
derden overhandigd. 
 
Wil je meer weten?  
Heb je vragen of opmerkingen of wil je meer weten, neem dan even contact met ons op via 
info@dijckhuis.nl  
 
  


