
  

        

Privacyverklaring Project Toekomst Malden Noordoost 

 

Als u contact met ons opneemt, deelt u persoonsgegevens met ons. Deze data geeft u dan vrijwillig 

aan ons door. Daarmee geeft u ons toestemming onze digitale nieuwsbrief naar u toe te sturen. Ook 

kunnen we zo een vraag stellen of beantwoorden of we kunnen reageren op een opmerking. U kunt 

erop vertrouwen dat we zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan en dat wij uw 

persoonlijke levenssfeer (privacy) beschermen. Hoe we dit waarborgen, kunt lezen in deze  

privacyverklaring.  

 

Persoonsgegevens 

Onder persoonsgegevens valt alles waardoor is te zien óf waardoor is te achterhalen dat u het bent. 

Dit zijn directe persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, woonadres en telefoonnummer, maar 

ook data waardoor gemakkelijk is te achterhalen dat bepaalde gegevens of acties bij u horen, zoals 

uw IP-adres.  

 

Verwerking persoonsgegevens 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de data die verwerkt worden door Project Toekomst 

Malden Noordoost of waarbij het project de verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking. Hieronder 

vindt u onze contactgegevens. Zo kunt u ons te allen tijde bereiken als u vragen heeft over de 

verwerking van uw persoonsgegevens door ons. 

 

Postadres 

Project Toekomst Malden Noordoost 

p/a Puttershoek 8 

6581 CN Malden 

info@toekomstmaldennoordoost.nl  

www.toekomstmaldennoordoost.nl  

 

Welke gegevens en waarom 

We vragen om uw e-mailadres. Dit voegen we toe aan ons e-mailbestand, zodat we u onze digitale 

nieuwsbrief kunnen toesturen. En u eventueel wat kunnen vragen. We vragen ook om uw naam. Dat 

communiceert wel zo fijn en gemakkelijk. Verder is het voor ons prettig te weten of u in Malden 

Noordoost woont. Dat wil zeggen dat het huis waarin u woont, staat in de Molenwijk, Kroonwijk of 

Randwijk. Zo kunnen we u rechtstreeks benaderen als er aan bewoners van die wijken iets wordt 

aangeboden, gevraagd of voor hen wordt georganiseerd.  

De gegevens die u aan ons toevertrouwt, gebruiken wij niet voor andere doeleinden. Project Malden 

Noordoost verstrekt of verkoopt persoonsgegevens nooit aan derden.  

 

Cookies of vergelijkbare technieken  

Project Toekomst Malden Noordoost werkt met www.toekomstmaldennoordoost.nl. Hierbij gebruikt ze 

geen cookies of vergelijkbare technieken.  

 

Gegevensopslag en bewaartermijn 

Project Toekomst Malden Noordoost neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft  

passende organisatorische en technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde 

toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens staan 

op één plaats, namelijk op een met een wachtwoord beveiligde computer op kantoor Com-dt, 

Puttershoek 8, Malden. Com-dt maakt real time een back-up van alle bestanden waarin 

persoonsgegevens worden aangemaakt en bewaard, op een server die in eigen beheer en op eigen 

locatie draait. Kantoor Com-dt is mechanisch en met alarm beveiligd conform de heersende 

standaard. Op de gebruikte computer draaien afdoende virusprogramma’s. Als u het idee heeft dat uw 
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gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op 

via info@toekomstmaldennoordoost.nl.  

Nadat de communicatie is beëindigd, bewaren we uw gegevens maximaal zes maanden. Als u wilt dat 

we de gegevens eerder wissen; stuur ons dan een verzoek hiertoe, dan doen we dit uiteraard.  

 

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen  

Als u contact opneemt met Project Toekomst Malden Noordoost geeft u ons toestemming om 

bepaalde acties uit te voeren en om uw persoonsgegevens op te slaan. U heeft het recht om uw 

persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw 

eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de 

verwerking van uw persoonsgegevens door Project Toekomst Malden Noordoost. U heeft ook het 

recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 

persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u 

genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 

gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of 

bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@toekomstmaldennoordoost.nl. 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  

 

Een klacht indienen 

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Project Toekomst 

Malden Noordoost, of u heeft de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, dan kunt u contact 

opnemen via info@toekomstmaldennoordoost.nl. Als wij er onderling niet uitkomen, heeft u het recht 

om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Delen van gegevens met anderen 

Wij delen zonder uw toestemming uw gegevens niet met anderen. Wij verkopen uw persoonlijke 

gegevens ook nooit aan derden.  

 

Verantwoordelijkheid voor websites waarnaar wordt verwezen 

Op www.toekomstmaldennoordoost.nl kunnen links naar websites of services van derden staan. 

Project Toekomst Malden Noordoost is niet verantwoordelijk voor de naleving van de 

privacywetgeving door derden. 

 

Meer informatie over privacy 

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. 

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht in Nederland op de naleving van de wettelijke regels 

voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving. Ook kunt u een 

klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Wijziging verklaring inzake Gegevensbescherming  

Deze privacyverklaring kan, zonder waarschuwing, door Project Toekomst Malden Noordoost 

gewijzigd worden. Deze wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website 

gepubliceerd zijn. 

 

Laatst gewijzigd:juli 2021 
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