Privacybeleid 3xM
stichting 3xM is ervan overtuigd dat de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van haar donateurs en belangstellenden
(bezoekers website) van essentieel belang is voor haar activiteiten.
Persoonlijke gegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
behandeld en beveiligd. Stichting 3xM in Amersfoort (na deze: 3xM) houdt zich in alle
gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. 3xM is
verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.
Verwerken persoonsgegevens
Wanneer iemand deelneemt aan een campagne, een brochure aanvraagt, donateur
is of wordt of als vrijwilliger aan activiteiten van 3xM deelneemt, legt 3xM gegevens
vast. 3xM gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van haar activiteiten,
fondsenwerving en om de achterban te informeren over haar activiteiten. Wanneer
men geen prijs stelt op deze informatie kan men dit schriftelijk of telefonisch
meedelen aan 3xM. De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij 3xM hier
wettelijk toe wordt verplicht.
Recht op inzage en correctie
Donateurs en belangstellenden kunnen inzage vragen in de gegevens die 3xM heeft,
maar uitsluitend gegevens die op henzelf betrekking hebben. Ze kunnen deze
gegevens laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek kan men doen per e-mail of
brief met vermelding van naam, adres en eventueel een telefoonnummer.
3xM en andere websites
Op de website van 3xM staan een aantal links naar andere websites. 3xM is niet
verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie
omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende site.
Bezoekersgedrag
Op de website van 3xM worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze
bezoekers worden geïdentificeerd, bijgehouden (denk aan de meest bezochte
pagina's). Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook
gebruikt 3xM deze informatie om meer gerichte gegevens op de site te zetten en om
haar dienstverlening te optimaliseren.
Gebruik van cookies
3xM maakt bij het aanbieden van haar diensten geen gebruik van cookies.

