
Privacyverklaring Stichting Howu-Howu 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN GEBRUIKT 

U heeft in het verleden als geïnteresseerde in  Stichting Howu-Howu persoonsgegevens aan ons verstrekt. De 
secretaris van Stichting Howu-Howu heeft deze persoonsgegevens van u verwerkt in een donateurenbestand. 
Daarin zijn opgenomen 

- Uw voor- en achternaam 
- Uw adresgegevens 
- Uw telefoonnummer 
- Indien u deze aan ons heeft verstrekt: uw e-mailadres 

Deze gegevens gebruiken wij enkel en alleen om u jaarlijks schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen 
informeren over onze activiteiten. Wij bewaren deze gegevens totdat u aangeeft geen interesse meer te hebben in 
onze Stichting. 

Indien u geld doneert aan Stichting Howu-Howu, beschikt de penningmeester over uw banknummer. Deze wordt 
alleen gebruikt voor het afschrijven van giften waarvoor u toestemming hebt gegeven. U kunt dit met een e-mail 
aan  cmj56@live.nl van de penningmeester of l.kronenburg@worldonline.nl van de secretaris ongedaan maken. 
 
Wij delen uw gegevens niet met anderen. 

Op de website van Howu-Howu worden geen  bezoekgegevens bijgehouden. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, 
correctie of verwijdering sturen naar de secretaris van Stichting Howu-Howu via e-mailadres: 
l.kronenburg@worldonline.nl. De secretaris zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

BEVEILIGEN 

Stichting Howu-Howu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u 
meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Howu-Howu verzamelde persoonsgegevens, neem 
dan contact met de stichting op via  
info@howu-howu.org. Verder is de Stichting te bereiken via de voorzitter: 

Lydia Schröder 
Mereveldlaan 49 
3454 CB De Meern 
Telefoon 030 2730737 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 41122070 
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