
Privacyverklaring 
Stichting De duvel en z’n ouwe moer (hierna te noemen als ‘De duvel’) leeft de wet- en 
regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens na. Ook zien we erop toe dat 
(software)partners waarmee wij samenwerken dit doen. Wij verwerken jouw 
persoonsgegevens wanneer je je aanmeldt voor een portret of als je aangeeft dat je door 
middel van de nieuwsbrief op de hoogte wilt worden gehouden van ons project. 

De duvel wil goed en veilig met je gegevens omgaan en respecteert je privacy. In dit 
document zetten we uiteen waarom we jouw gegevens gebruiken en hoe we ze verwerken. 
Hiertoe behoort ook je recht om te bepalen welke gegevens je wilt delen en welke je privé 
wilt houden. 

Welke persoonsgegevens verwerkt De duvel? 
De duvel kan jouw persoonsgegevens verwerken, omdat je gebruik maakt van de diensten 
van De duvel en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website 
aan De duvel verstrekt. De duvel kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

• Je e-mailadres 

Waarom heeft De duvel jouw gegevens nodig? 
De duvel verwerkt jouw persoonsgegevens om je te benaderen voor het maken van een 
portret als je je daarvoor hebt aangemeld. Ook gebruiken we jouw gegevens om je de 
nieuwsbrief te sturen, als je je daarvoor hebt aangemeld. 

Hoe lang bewaart De duvel je gegevens? 
De duvel bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de 
doelen te kunnen realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je gegevens 
worden automatisch verwijderd na twee jaar inactiviteit op je account, omdat je je 
bijvoorbeeld hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. 

Deelt De duvel jouw gegevens met anderen? 
De duvel deelt jouw gegevens nooit met derden. Persoonlijke gegevens die je verstrekt, 
bewaart De duvel veilig en maakt De duvel niet openbaar, tenzij je ons toestemming geeft 
om je portret te plaatsen.  

Beveiliging van je gegevens 
De duvel neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. 

www.gekomenomteblijven.nl en www.deduvelenz.nl zijn websites van De duvel. Voor vragen 
met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens en je privacy is De duvel als volgt 
te bereiken: 
E-mailadres: deduvel@deduvelenz.nl 
 

• Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2021. 
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