
 

 
 

Privacyverklaring Wageningen45 
 
 
Wageningen45 biedt een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het 
herdenken van capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht 
vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid 
vanuit Wageningen, Stad van Bevrijding. 
Als je ons helpt, gebruikmaakt van de informatie van Wageningen45 of 
bijvoorbeeld deelneemt aan activiteiten van Wageningen45, verwerken wij 
mogelijk gegevens over jou. 
 
Wageningen45 vindt de persoonlijke levenssfeer van haar medewerkers, vrijwilligers, deelnemers, 

sponsors en belangstellenden van groot belang. In deze privacyverklaring informeren wij je over 

welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij daarmee omgegaan en 

welke privacy rechten je hebt en hoe je deze kunt uitoefenen.  

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

a) NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) 

b) Bankrekeningnummer (IBAN) 

c) Telefoonnummer 

d) Geboortedatum 

e) Geslacht 

f) E-mailadres 

g) Interactiegegevens (bijvoorbeeld informatie die wordt ontvangen wanneer u contact 

opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers 

opgeslagen) 

 

Voor welke doelen verwerken wij persoonsgegevens 

Wageningen45 verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde 

doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:  

 Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten 

 Het voeren van de deelnemers-, vrijwilligers- en sponsor- en relatieadministratie 

 Het aanbieden van diensten, bijvoorbeeld het sturen van een nieuwsbrief, het volgen via 

socialmediakanalen (facebook e.d.) 

 Het bevragen van deelnemers, vrijwilligers en donateurs en het doen van onderzoek 

 Het registreren van jouw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de 

website (via cookies) 

 Onze bedrijfsvoering 

 Het voldoen aan een wettelijke verplichting 

 

Wageningen45 verwerkt persoonsgegevens via onder andere het secretariaat Wageningen45, de 

websites, waaronder Google Forms. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het 

gerechtvaardigde belang van Wageningen45.  

 

  



Google Analytics 

De website van Wageningen45 verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt 

met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet gebonden aan jouw persoonlijke 

gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je 

veel bezoekt. 

 

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering 

van de overeenkomsten die worden aangegaan.  

 

Beveiliging 

Wageningen45 heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw 

persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige 

verwerking. Zo zijn de persoonsgegevens beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk 

met tweestapsverificatie.  

 

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar 

Wageningen45. 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 die toegang hebben 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 Wageningen45 privé is. Je herkent deze beveiliging aan 

het groene slotje voor de URL. 

 

Bewaartermijnen 

Wageningen45 bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de 

doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.  

 

Jouw rechten 

Recht op inzage  

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Wageningen45 vastgelegd 

en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met 

Wageningen45. 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 Wageningen45. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kun je aanpassen via de 

daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.  

 

Recht op wissen van gegevens  

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Wageningen45 zijn vastgelegd? Dan heb je het recht op 

het laten wissen van jouw gegevens.  

 

Recht op overdracht  

Je kan Wageningen45 verzoeken om de eigen persoonsgegevens in een gestructureerde, 

gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen aan een andere organisatie 

wanneer de gegevensverwerking geautomatiseerd plaatsvindt en is gebaseerd op toestemming of 

een overeenkomst. 

 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)  

Wil je niet dat Wageningen45 jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van 

het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via 

4en5mei@wageningen.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de 



nummers onderaan het paspoort, identiteitsbewijs nummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het 

streven is om binnen een week te reageren.  

 

Vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens 

Wageningen45 gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook hebben wij passende 

technische en organisatorische maatregelen genomen zodat persoonsgegevens worden 

beschermd. 

 

In opdracht van Wageningen45 kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een 

overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Wageningen45 maakt 

afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens 

te waarborgen. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’. 

 

Gegevensdeling met derden 

Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden jouw persoonsgegevens niet aan derden 

verstrekt. Wageningen45 kan jouw persoonsgegevens alleen met derden delen wanneer je daar 

zelf toestemming voor hebt gegeven of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en 

regelgeving, of indien wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het 

geval wij dat noodzakelijk vinden ter bescherming van onze eigen (gerechtvaardigde) belangen. 

 

Wageningen45 behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist 

is, dan wel wanneer Wageningen45 dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch 

verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Wageningen45 te beschermen. 

Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zo veel mogelijk te respecteren. 

 

Link naar derden 

Op de website van Wageningen45 kunnen links zijn opgenomen naar andere - niet bij 

Wageningen45 behorende - websites. Wageningen45 kan geen verantwoordelijkheid dragen met 

betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens.  

 

Vragen 

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

 

Wageningen45 

Statutaire naam: Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 

E-mail: 4en5mei@wageningen.nl 

Niemeijerstraat 1 | 6701 CL | Wageningen 

Telefoonnr.: 0317 492 522 

 

Klacht indienen bij de toezichthouder 

Je kan een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je van mening bent dat 

Wageningen45 inbreuk maakt op de bescherming van je persoonsgegevens. 

 

Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 juli 2018 

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Het is daarom raadzaam de 

verklaring periodiek te raadplegen. 

 


