
   
 

Privacy Statement 

 
Stichting Met Senioren naar ADO hecht groot belang aan de bescherming van de privacy van haar 
deelnemers, vrijwilligers, donateurs, relaties en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens 
worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.  
 
Stichting Met Senioren naar ADO houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking 
is: Met Senioren naar ADO, Gerard doggerlaan 51, 2493 AZ Den Haag. 

 

Doeleinden van de gegevensverwerking 
 

Stichting Met Senioren naar ADO verwerkt persoonsgegevens van haar deelnemers, vrijwilligers en 
zakelijke relaties voor de uitvoering van haar missie, het organiseren van culturele uitjes voor 
ouderen. Daarnaast verzamelen wij deze gegevens om onze administratie te kunnen beheren 
volgens financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.  

Voor het financieren van onze activiteiten zijn wij onder meer afhankelijk van donateurs. Bij het doen 
van een donatie aan Met Senioren naar ADO via onze website www.metseniorennaarado.nl, worden 
uw naam, adresgegevens, e-mailadres en in het geval van een periodieke donatie, ook uw 
rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verder verwerken van 
uw donatie. 

Wanneer u zich als bezoeker van de website aanmeldt voor de Met Senioren naar ADO nieuwsbrief, 
ontvangt u een e-mail met nieuwsberichten. U kunt zich hier op elk gewenst moment voor afmelden 
via de afmeld-button onderin elke nieuwsbrief. 

Er wordt met een aantal doeleinden persoonsgegevens verzameld door Stichting Met Senioren naar 
ADO. Deze worden hieronder toegelicht. 

Het organiseren van activiteiten 
Stichting Met Senioren naar ADO organiseert activiteiten om bijv. naar thuiswedstrijden van ADO 
Den Haag te gaan. Je NAW gegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden verzameld om de 
deelnemers te bepalen, in te lichten en tijdens een activiteit te kunnen begeleiden. Met Senioren 
naar ADO zal je voor bezoek van een activiteit vragen een toestemmingsformulier in te vullen en 
ondertekenen.  

Het versturen van nieuwsbrieven 
Stichting Met Senioren naar ADO stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds 
commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam en e-mailadres worden verzameld via 
het daarvoor bestemde formulier op de website van Stichting Met Senioren naar ADO. Daarnaast kan 
je mondeling of schriftelijk gevraagd worden om je aan te melden. 



   
 

Contact opnemen 
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Stichting Met Senioren naar 
ADO via de website, jij jezelf opgeeft voor een activiteit of als wij telefonisch contact opnemen met 
jou. Op de website en telefonisch wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens zoals je 
naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, Woonadres, e-mailadres en vraag of opmerking. 

Analytics 
De website van Stichting Met Senioren naar ADO verzamelt jouw gegevens om de website te 
verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden 
aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of 
de pagina’s die je veel bezoekt. Deze gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke 
toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat 
verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of 
opdrachtnemers. 

Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden 
Met Senioren naar ADO verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen en geeft uw 
persoonsgegevens slechts aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van haar 
activiteiten. Bijvoorbeeld aan een externe vervoersmaatschappij voor het vervoer van een Met 
Senioren naar ADO deelnemer naar de bestemming van een activiteit. Tevens maken wij gebruik van 
IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het 
systeem waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze 
derde partijen voldoen aan goede waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging. 

 

Ontvangers 

De gegevens die Stichting Met Senioren naar ADO ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 

Hosting 
De website en back-ups van de website worden gehost bij een Nederlandse provider. Gegevens die jij 
achterlaat op de website van Stichting Met Senioren naar ADO worden op de servers opgeslagen. 
Back-ups worden versleuteld opgeslagen op de server. 

Deelnemersbestand, planning en of mailsysteem 
Wanneer jij contact opneemt met Stichting Met Senioren naar ADO of wanneer wij contact met jou 
hebben opgenomen, zullen jouw gegevens al dan niet via de website worden verzameld in ons 
deelnemersbestand, planning of op ons mailadres. 

Opslagperiode 
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Stichting Met Senioren naar ADO, maar nooit 
langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling 
jouw gegevens langer moeten bewaren. Wanneer u een reserverings- donatie- of aanmeldformulier 



   
 

op de website invult, een papieren aanmeld- of reserveringsformulier invult, of ons een e-mail stuurt, 
dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt niet langer dan nodig en zorgen wij ervoor dat deze 
op zorgvuldige wijze worden verwijderd en vernietigd. 

Ook uw digitale persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons uitgangspunt is om 
persoonsgegevens te verwijderen zodra wij deze niet meer nodig hebben om onze doelen te 
realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale 
verplichting nodig is. In dat geval worden uw persoonsgegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van 
deze termijn zorgen wij ervoor dat de persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd. 

 

Het versturen van nieuwsbrieven 
Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen in ons systeem waarmee we nieuwsbrieven sturen. 
De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kunt echter te allen tijde uitschrijven via de 
link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar MetSeniorennaarADO@gmail.com. 

Contact opnemen 
Op het moment dat je contact opneemt met Stichting Met Senioren naar ADO via mail, worden de 
gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. 
De opslag van deze gegevens is voor onbepaalde tijd. 

Links naar websites van derden 
Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij willen u adviseren het 
Privacy Statement te lezen van de website die u via onze website bezoekt. 

Analytics 
De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, 
bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google 
Analytics. 

Deelnemersbestand, planning en of mailsysteem 
Op het moment dat wij contact met je opnemen, worden gegevens zoals bijvoorbeeld je naam en e-
mailadres, opgeslagen in ons deelnemersbestand, planning of op ons mailadres. De opslag van deze 
gegevens is voor onbepaalde tijd. 

 
Beveiliging 
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen 
beheerd in de eerder genoemde systemen en software. 

De persoonsgegevens die door Stichting Met Senioren naar ADO of door eerder genoemde derden 
worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een 
wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. 



   
 

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar 
Stichting Met Senioren naar ADO. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. 

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of 
vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de 
benodigde apparaten. 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat 
jouw verbinding met de website van Stichting Met Senioren naar ADO privé is. Je herkent deze 
beveiliging aan het groene slotje voor de url. 

Tenslotte is het domein van Stichting Met Senioren naar ADO ondertekend met DNSSEC. Dit is een 
extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt. 

 

Gebruik van Cookies 
 
Op het Platform van Stichting Met Senioren naar ADO wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn 
bestandjes die door de browser van de gebruiker worden opgeslagen op de computer. De volgende 
cookies worden gebruikt: 

Technische en functionele cookies 
Zonder deze cookies is de website functioneel niet bruikbaar (inloggen of bijvoorbeeld een formulier 
invullen zou anders niet mogelijk zijn). 
 
Analytische cookies 
Google Analytics cookies worden gebruikt voor het genereren van algemene statistieken om het 
bezoek aan het platform/de website te analyseren en het verkrijgen van inzage hoe de website 
wordt gebruikt door het publiek. 

Op onze website zijn een aantal YouTube filmpjes beschikbaar. Bij het afspelen van deze filmpjes 
wordt mogelijk door een marktpartij van YouTube een commerciële cookie geplaatst. In het filmpje 
kan een commercial worden vertoond ondanks dat wij op ons eigen YouTube kanaal het vertonen 
van commercials hebben "uitgezet". Stichting Met Senioren naar ADO heeft hier verder geen invloed 
op of belang bij. 

Het staat bezoekers vrij om cookies uit te schakelen via de browser. Houd u er dan wel rekening mee 
dat het mogelijk is dat de website dan niet meer optimaal werkt. 

 

Jouw rechten 

Recht op inzage 
Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Stichting Met Senioren naar 



   
 

ADO vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te 
nemen met Stichting Met Senioren naar ADO. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 

Recht op rectificatie 
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten 
rectificeren door Stichting Met Senioren naar ADO.  

Recht op wissen van gegevens 
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Stichting Met Senioren naar ADO vastgelegd zijn? Dan heb je 
recht op het laten wissen van jouw gegevens. 

Recht op het indienen van een klacht 
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer je vindt dat 
Stichting Met Senioren naar ADO niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via 
deze link. 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 
Wil jij niet dat Stichting Met Senioren naar ADO jouw gegevens gebruikt? Dan heb je recht op het 
stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. 

Het gebruik maken van deze rechten kan via MetSeniorennaarADO@gmail.com onder toezending 
van een kopie identiteitsbewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijs 
nummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Ons streven is om binnen een week te reageren. 

Plichten 

Stichting Met Senioren naar ADO verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd 
belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten 
van Stichting Met Senioren naar ADO via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit worden verkocht aan 
derden. 

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het 
aanbieden van de diensten of producten. Jouw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief 
te kunnen versturen. Wanneer deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Stichting Met 
Senioren naar ADO de betreffende dienst niet aanbieden. 

Mocht het nodig zijn om gegevens die jij hebt gedeeld met Stichting Met Senioren naar ADO met 
andere dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een 
dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. 

Stichting Met Senioren naar ADO behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit 
wettelijk is vereist dan wel wanneer Stichting Met Senioren naar ADO dit gerechtvaardigd acht om te 
voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stichting Met 
Senioren naar ADO te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk 
te respecteren. 



   
 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. 

Gerard doggerlaan 51  
2493 AZ Den Haag  
Telefoon: +31 6469659581  
E-mail: metseniorennaarado@gmail.com  

 

Social media kanalen 

Subsidie en sponsors inlichten 

Sponsor gegevens 

Vrijwilligers  


