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Privacy Statement 
Laatst bijgewerkt: 19-07-2018 
 
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: Stichting Met Senioren naar ADO, Gerard doggerlaan 51, 2493 AZ Den Haag. 
 
 
In dit document bespreken we de volgende onderwerpen: 
 

• Doeleinden van gegevensverwerking (Pagina 2) 
Waarom verzamelen we data. 

• Middelen (Pagina 3) 
Wat gebruiken we voor het verzamelen van de data. 

• Gebruik van cookies (Pagina 4) 
Hoe gaan we om met cookies. 

• Uw Rechten (Pagina 5) 
Welke rechten heeft u en kunt u dat recht uitoefenen. 

• Uw Plichten (Pagina 6) 
Welke plichten heeft u en waarom vinden we dat belangrijk. 

 
 
Heeft u 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  
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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 sportieve 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 grotere donatie, ook uw 
rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verder verwerken van 
uw donatie. Deze donaties worden niet op de website vermeldt, tenzij samen anders afgesproken.  

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. Uw naam, adres of verpleegtehuis, 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 u voor bezoek van een activiteit vragen een toestemmingsformulier in te 
vullen en ondertekenen, zodat wij verslag kunnen leggen van de activiteiten met foto’s op de website 
en social mediakanalen. We zullen geen namen van gasten vermelden op onze website tenzij samen 
anders afgesproken.  

Analytics 
De website van Stichting Met Senioren naar ADO verzamelt uw gegevens om de website te 
verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden 
aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of 
de pagina’s die u veel bezoekt.  

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 om een deelnemer naar de 
bestemming van een activiteit te brengen. 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. 
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Middelen 

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 u 
achterlaat op de website van Stichting Met Senioren naar ADO worden op de servers opgeslagen. 
Back-ups worden versleuteld opgeslagen op de server. 
 
Deelnemersbestand, planningsbestand 
Wanneer u contact opneemt met Stichting Met Senioren naar ADO of wanneer wij contact met u 
heeft opgenomen, zullen uw gegevens al dan niet via de website worden verzameld in ons 
deelnemersbestand, planningsbestand. De opslag van deze gegevens is voor onbepaalde tijd. 
 
Social media 
Met Senioren naar ADO legt verslag van haar activiteiten. Daarbij worden foto’s en video’s gedeeld 
op verschillende social mediakanalen. Gasten worden gevraagd voor aanvang van de wedstrijd 
toestemming te geven voor het gebruik van de foto’s en video’s die worden gemaakt tijdens de 
activiteiten. Er zullen geen namen van gasten worden vermeld tenzij samen anders afgesproken.  
 
Communicatie via mail 
Op het moment dat u contact opneemt met Stichting Met Senioren naar ADO via mail, worden de 
gegevens die u meestuurt (of die degene die de activiteit voor u organiseert), zoals bijvoorbeeld uw 
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 uw naam, 
bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google 
Analytics. 
 
Beveiliging 
Er worden van u persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen 
beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Stichting Met 
Senioren naar ADO of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via 
bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. 
 
De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of 
vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de 
benodigde apparaten. 
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Gebruik van Cookies 
 
In onze website maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van 
de site wordt meegestuurd en lokaal op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Op deze 
website maken we gebruik van Google Analytics om anonieme bezoekersgegevens te kunnen 
analyseren en onze website te verbeteren. De meeste browsers accepteren standaard cookies, maar 
meestal is dit ook uit te zetten. Dit kan er wel in resulteren dat een website niet meer goed of 
volledig werkt. We adviseren daarom in plaats daarvan regelmatig uw cookies te verwijderen. 
 
Welke cookies gebruiken wij? 
 
Functionele cookies 
 
Cookies die noodzakelijk zijn voor de weergave en/of het onderhoud van de website. Als u deze 
cookies uitschakelt en/of weigert, heeft dit gevolgen voor de werking van deze website. 
 
_RequestVerificationToken 
ASP.NET_SessionId 
Statistieken cookies 
 
Met Senioren naar ADO verzamelt anonieme bezoekgegevens met Google Analytics en gebruikt 
daarvoor de volgende cookies: 
 
_ga 
_gat_gtag_UA_12105362_1 
_gid 
 
De verzamelde informatie wordt uitsluitend gebruikt om de inrichting van de websites zoveel 
mogelijk aan te kunnen passen aan de behoefte van de bezoekers. Cookies van Google Analytics kunt 
u eventueel uitschakelen: Google Analytics Concepts Cookies 
 
Cookies uitschakelen 
 
Wilt u helemaal geen cookies toestaan? Via uw browserinstellingen kunt u cookies weigeren: 
 
Internet Explorer 
Firefox 
Chrome 
Safari 
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Uw Rechten 

Recht op inzage 
U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij Stichting Met Senioren naar ADO 
vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te 
nemen met Stichting Met Senioren naar ADO. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens. 
 
Recht op rectificatie 
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten 
rectificeren door Stichting Met Senioren naar ADO.  
 
Recht op wissen van gegevens 
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Stichting Met Senioren naar ADO vastgelegd zijn? Dan heeft u 
recht op het laten wissen van uw gegevens. 
 
Recht op het indienen van een klacht 
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u vindt dat 
Stichting Met Senioren naar ADO niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze 
link. 
 
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 
Wilt u niet dat Stichting Met Senioren naar ADO uw gegevens gebruikt? Dan heeft uw recht op het 
stoppen van het gebruik van uw 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 maand te reageren. 
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Uw Plichten 

Stichting Met Senioren naar ADO verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd 
belang, namelijk een organisatorisch belang. Denk hierbij aan het organiseren van activiteiten of 
verantwoorden van een subsidie. Uw 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 onze diensten. Wanneer deze verplichte gegevens of toestemmingsformulieren niet 
worden aangeleverd, kan Stichting Met Senioren naar ADO de betreffende activiteit niet aanbieden. 
 
Mocht het nodig zijn om gegevens die u heeft 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 uw 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 uw recht op privacy zoveel mogelijk te 
respecteren. 
 

 

Heeft u 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  
 


