
Privacy Verklaring EVA Vrouwencentrum Venray 

EVA Vrouwencentrum Venray (verder: EVA) hecht veel waarde aan de 

bescherming van de persoonsgegevens van de eigen vrijwilligers en bezoekers. 

In deze Privacy Verklaring wordt informatie gegeven over hoe de bescherming 

van de persoonsgegevens is geborgd.  

Verwerking persoonsgegevens vrijwilligers 

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door EVA verwerkt ten behoeve van: 

-de administratie 

-communicatie over EVA-gerelateerde zaken, zoals afspraken, organisatorische 

zaken en andere informatie die van toepassing zijn 

-verschillende groepsberichten via WhatsApp 

Grondslag is de vrijwilligersovereenkomst. 

Verwerking persoonsgegevens cursisten 

-de administratie 

-communicatie over de lessen (docenten, dag en tijdstip, betaling) 

-verschillende groepsberichten via WhatsApp 

 

Grondslag is deelname aan de lessen. 

Verwerking persoonsgegevens andere gebruikers van het gebouw 

-de administratie 

-communicatie over gebruik ruimte(s) (dag en tijdstip, betaling en afspraken) 

-verschillende groepsberichten via WhatsApp en e-mail 

Grondslag is de gebruikersovereenkomst tussen gebruiker en EVA. 

Voor bovenstaande doeleinden kan EVA de volgende informatie 

vragen: 

-voor- en achternaam 

-adres 

-postcode en woonplaats 

-telefoonnummer(s) 

-e-mailadres 

 

De persoonsgegevens worden door EVA opgeslagen ten behoeve van 

bovenstaande verwerkingen voor de periode van de looptijd van het contact en 

daarna maximaal 5 jaar. 

 



Verstrekking aan derden 

EVA zal nooit ongevraagd informatie verstrekken aan derden, tenzij dit wettelijk 

verplicht en toegestaan is. Alleen met nadrukkelijk medeweten van de persoon 

zal informatie worden verstrekt en voor zover relevant. Dit geldt voor de website  

van EVA en social media. 

Beveiliging 

Om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking zijn de 

volgende maatregelen van toepassing: 

-op onze systemen hanteren wij een gebruikersnaam en wachtwoord 

-er is een back-up (dropbox) ingeval van fysieke en/of technische incidenten 

-formulieren worden bewaard in een afgesloten kast 

Rechten omtrent de gevraagde gegevens 

Iedereen van wie de gegevens door EVA zijn opgenomen heeft recht op inzage, 

rectificatie, verwijdering of het aantekenen van bezwaar. Ook bestaat er het 

recht de door de persoon verstrekte gegevens door EVA over te laten dragen aan 

hem/haar of om in opdracht van hem/haar direct aan een andere partij. EVA 

vraagt dan wel naar legitimatie voordat daaraan gehoor wordt gegeven. Het is 

altijd mogelijk die toestemming weer in te trekken.  

Klachten en vragen 

Ingeval van een klacht en/of vragen over de verwerking van de 

persoonsgegevens kan te allen tijde contact met EVA worden opgenomen. 

EVA Vrouwencentrum Venray 

Dr. Poelsstraat 8 

5802 AX Venray 

info@evavrouwencentrumvenray.nl 

0478-510035 
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