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Welkom op de website van de stichting Geloof in Taal.

Gegevens
Op deze website wordt aan bezoekers informatie verstrekt over de stichting en haar activiteiten.

De persoonsgegevens die via deze site worden verwerkt zijn in overeenstemming met de eisen van
de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). 

In dit document wordt uitgelegd of er persoonsgegevens worden verzameld, wat er met verzamelde
persoonsgegevens gedaan wordt en hoe de stichting met persoonsgegevens omgaat.

Privacy
Je kunt deze site geheel anoniem bezoeken. De stichting verzamelt en verwerkt geen
persoonsgegevens, tenzij jij die zelf bewust via e-mail of via het contactformulier aan de stichting
verstrekt. De gegevens worden dan enkel voor het doel gebruikt waarvoor jij ze hebt verstrekt.

– Contact opnemen via het contactformulier
Als je met de stichting contact opneemt via het contactformulier vul je je naam (of nickname), het
onderwerp van het bericht en je e-mailadres in het contactformulier. En verder de inhoud van je
bericht.

Zodra je op de verzendknop drukt, wordt een e-mail naar de goed beveiligde mailbox
geloofintaal@gmail.com gestuurd en automatisch wordt er een kopie verstuurd naar de beveiligde 
berichtenbox van de stichting op het hostingplatform van de website. De ontvangen berichten in de 
berichtenbox op het hostingplatform worden zo snel als mogelijk is verwijderd. Deze berichtenbox wordt 
minimaal één keer in de vier weken opgeschoond. De gegevens die je hebt gedeeld via een e-mail worden 
nooit op de site geplaatst of gedeeld met derde partijen. Dus niet met anderen buiten de stichting om.

Cookies
Deze site maakt geen gebruik van cookies.

Inzage, wijzigen en verwijdering
Je hebt het recht om wanneer je wil de verzamelde gegevens in te zien, te wijzigen of te
verwijderen. Neem daarvoor contact op met de stichting via het vermelde e-mailadres.

Wijzigingen
De stichting behoudt het recht om deze cookie- en privacyverklaring te wijzigen zonder
aankondiging. Lees geregeld deze verklaring om op de hoogte te zijn van de wijzigingen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit
privacybeleid, kun je contact opnemen met de stichting:

Geloof in Taal
Ruusbroecstraat 205
8022 EE Zwolle
06-12677464
geloofintaal@gmail.com

De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op: 4 juli 2018


