Privacyverklaring Stichting M4M
Gebruik van persoonsgegevens
Stichting M4M vindt de bescherming van persoonlijke gegevens van groot belang. Stichting
M4M verwerkt persoonsgegevens dan ook met grote zorgvuldigheid en houdt zich in alle
gevallen aan de eisen van de geldende privacy regeling.
Stichting M4M legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige
gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van en verwerking van de diensten die
Stichting M4M aanbiedt.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen en zullen
niet met derden worden gedeeld.
Sociale media
Stichting M4M gebruikt verschillende sociale media kanalen. Wanneer u ons volgt op sociale
media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens.
Cookies
Stichting M4M gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer. U
kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen. Het is echter mogelijk
dat sommige functies en services niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw
browser.
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
deze website en sociale media kanalen van stichting M4M zijn verbonden. Wij raden u aan de
privacyverklaring van websites van derden te lezen alvorens van deze websites gebruik te
maken.
Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijzigingen
tegen te gaan.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring.
Uw rechten
Wij gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te helpen om u schriftelijk, per e-mail of
sociale media te informeren over onze activiteiten. Als u uw gegevens wilt inzien, aan wilt passen
of wilt verwijderen, dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres: info@stichtingm4m.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van
een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Bewaren persoonsgegevens
Stichting M4M bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
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