
Privacy verklaring 

Stichting Het Oude Mannenhuys is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

WILLEM VROESENHUIS 

POSTBUS 159 

2800 WB 

GOUDA 

info@hetoudemannenhuys.nl 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Stichting Het Oude Mannenhuys verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 

diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 

persoonsgegevens die wij verwerken: 

• voor- en achternaam 

• telefoonnummer 

• e-mailadres. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Stichting Het Oude Mannenhuys verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• om u te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

• het voorbereiden en uitvoeren van betalingen. 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren 

• Stichting Het Oude Mannenhuys bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt 

noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor wij uw persoonsgegevens worden 

verzameld.  

• Wanneer u bij ons een aanvraag indient om gebruik te maken van onze dienstverlening en 

wij wijzen uw aanvraag af, dan worden uw persoonsgegevens binnen één jaar verwijderd. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Stichting Het Oude Mannenhuys verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig 

is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Uw rechten 

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

heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het 

Oude Mannenhuys.  

U heeft het recht om ons te verzoeken om uw onjuiste of incomplete persoonsgegevens te 

rectificeren. Indien nodig zullen wij uw persoonsgegevens rectificeren en ze compleet maken.  

U heeft het recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zijn slechts in 

een van de volgende situaties verplicht om uw verzoek uit te voeren: 
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o uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doelen waarvoor ze 

oorspronkelijk zijn verzameld en verwerkt; 

o u maakt bezwaar tegen het verwerken en wij hebben geen gerechtvaardigde 

gronden voor de verwerking;  

o uw persoonsgegevens zijn door ons onrechtmatig verwerkt;  

o uw persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een op ons rustende 

wettelijke verplichting te voldoen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar op de verwerking van uw 

persoonsgegevens per e-mail sturen naar info@hetoudemannenhuys.nl. We reageren zo snel 

mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Indien wij langer dan vier weken 

nodig hebben om uw verzoek te behandelen stellen wij u hiervan op de hoogte. 

Klachten 

Het Oude Mannenhuys wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te 

dienen bij de nationale toezichthouder, in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij 

stellen het echter zeer op prijs wanneer u eerst naar ons toekomt met uw klacht, zodat we tot een 

gezamenlijke oplossing voor uw klacht kunnen komen. 

Wijzigingen Privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen. Aanpassingen zullen wij 

op onze website kenbaar maken.  
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