
 
 
 
 
 
 
 
 

Privacyverklaring Stichting Samen leven in Milsbeek 
 

 
Het bestuur van Stichting Samen leven in Milsbeek, hierna te noemen SL!M 
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: 
Secretariaat Dhr. Han de Kreuk, Zandheide 4, 6596 BS Milsbeek, tel. 0485-518326 
secretaris@tvdemilsbeek.nl  
website: https://milsbeek-slim.nl 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt SL!M persoonsgegevens 
De stichting SL!M heeft geen leden en ook geen personeel in dienst. 
Persoonsgegevens worden slechts in zeer beperkte omvang verwerkt voor het onderhouden van 
individuele contacten, voor verzoeken om assistentie bij het uitvoeren van projecten ten behoeve 
van de Milsbeekse samenleving en voor mededelingen in dat kader. 
 
Persoonsgegevens die SL!M verwerkt 
- Voor- en achternaam 
- Voorletters 
- Geslacht 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
 
Bewaartermijn persoonsgegevens 
SL!M bewaart persoonsgegevens zo lang een (potentiele) vrijwilligersrelatie in stand blijft 
(rechtsgrond: algemeen belang); 
zodra dit niet meer het geval is worden de gegevens verwijderd 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
SL!M deelt geen gegevens met derden. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb 
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SL!M. Ook heb je het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid, dat betekent dat je bij SL!M een verzoek kan indienen om de 
persoonsgegevens die SL!M van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door 
jou genoemde organisatie, te sturen.  
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van 
jouw persoonsgegevens sturen naar secretaris@tvdemilsbeek.nl. 
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Beveiliging persoonsgegevens 
SL!M heeft de persoonsgegevens goed beschermd. De toegang van deze gegevens is geregeld door 
alleen een gebruikersnaam en wachtwoord te verstrekken aan de bestuursleden. Bij 
bestuurswisseling of veranderen van functie wordt deze autorisatie ingetrokken. SL!M neemt de 
bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op met SL!M via secretaris@tvdemilsbeek.nl 
 
De website van SL!M (https://Milsbeek-slim.nl)  
is gehosd bij hosting provider YonVie, webdesign & Hosting te Milsbeek. 
Webbeheerder is Dhr. Gerhard Frensel, 
 Sprokkelveld 34, 6596DL Milsbeek, tel. 0485-516763, gfrensel@home.nl 
 

De website functioneert op basis van het content managementsysteem Joomla en is afdoende 
beveiligd tegen hackers door middel van het beveiligingscertificaat SSL.  
Met YonVie is een AVG-gebruikersovereenkomst afgesloten. 
Ten behoeve van zoekresultaten in de zoekmachine Google is er voor de domeinnaam via  
Google analytics een registratie gemaakt m.b.v. de DNS. 
De website van SL!M maakt alleen gebruik van functionele cookies, die worden gewist bij het 
afsluiten van de sessie en verzamelt ook geen gegevens van het bezoek aan de site. 
 
Contactformulier op de website van SL!M 
De in te vullende persoonsgegevens van bezoekers (i.c. uitsluitend naam, email-adres en of 
telefoonnummer) worden niet opgeslagen op de website. Het contactformulier zelf wordt 
doorgestuurd naar de secretaris voor verdere verwerking en bewaard in een beveiligde omgeving. 
Na afwerking van het aangesneden onderwerp worden de persoonsgegevens verwijderd, tenzij de 
betrokken bezoeker expliciet aangeeft dat SL!M die persoonsgegevens mag bewaren. 
 
Foto's en reportages op de website van SL!M 
De statutaire opdracht voor SL!M is de leefbaarheid en de maatschappelijke samenhang in Milsbeek 
bewaren en bevorderen alsmede aandacht voor de materiële en immateriële kwaliteit van de 
Milsbeekse leefomgeving. 
Daaruit volgt o.a. het regelmatig op de website plaatsen van foto's van evenementen en 
gebeurtenissen die van specifiek belang voor Milsbeek zijn. Bij het plaatsen van afbeeldingen wordt 
altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Indien er toch een foto op de website staat die als 
de privacy aantastend wordt ervaren stuur dan (via het contactformulier op de website) een e-mail 
naar de websitebeheerder. 
 
Links naar andere websites 
Op de websites van SL!M tref je een aantal links aan naar andere websites. SL!M draagt echter geen 
verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. 
 
 
 

TENSLOTTE 
Vragen  
Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over het privacybeleid van SL!M, dan kun je deze richten 
aan: de secretaris van SL!M, onderwerp Privacy,  
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