
Privacy verklaring 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 oktober 2019. 
Wij adviseren je deze privacyverklaring goed te lezen. 
Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee 
instemt. 

Verantwoordelijke 
Deze privacyverklaring koestraat 32, 8011 NL te Zwolle 
Onze website is www.ouderplatformnona.nl 

Toepassing van de privacyverklaring 
Deze website bevat een (contact)formulieren en er worden persoonsgegevens 
opgeslagen.  

Persoonsgegevens die mogelijk verwerkt worden 

Stichting Ouderplatform Nona verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik 
maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt (via 
het contactformulier op de site, email, telefoon, whats app of tijdens onze 
bijeenkomsten Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die 
mogelijk verwerkt worden:  

• NAW (naam, adres, woonplaats)  
• Contactgegevens (emailadres, telefoonnummer)  
• Geslacht en leeftijd  
• Overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden voor en/of tijdens een 

bijeekomst 

Met welk doel de gegevens verwerkt worden  

Stichting Ouderplatform Nona verwerkt je gegevens voor de volgende doeleinden:  

• Verzenden van de nieuwsbrief en themabijeenkomsten (wanneer daar toestemming 
voor is gegeven) 

• Om onderzoeksvragen van onze partners te verspreiden 
• Stichting Ouderplatform Nona verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk 

toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.  

Hoe lang de gegevens worden bewaard  

Stichting Ouderplatform Nona bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt 
nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Je 
gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst 
met u tot stand komt. Of u zelf afmeld voor onze nieuwsbrief.  

 

 



Delen met anderen  

Stichting Ouderplatform Nona verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden indien 
dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting.  

Analytische cookies  
Op deze website wordt alleen een Analytics cookie gebruikt. De statistieken die dit 
programma levert zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon. 

Embedded content 
Op deze website kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt 
gehost en op website van Stichting Ouderplatform Nona wordt ontsloten. Denk hierbij 
aan Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. Wat zij met de cookies en de 
persoonsgegevens doen kan je teruglezen op de websites van de verschillende 
diensten. Stichting Ouderplatform Nona heeft hier geen controle op. 

Cookies uitzetten 
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt 
de browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven 
wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies 
en ”services”, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn 
uitgeschakeld in uw browser. 

Vragen en feedback 
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt 
over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen: 
communicatie@ouderplatformnona.nl  

Stichting Ouderplatform Nona  
 

 


