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Privacyverklaring 
 

1. Doelstelling Stichting Veteranen Lopikerwaard 

De Stichting Veteranen Lopikerwaard (SVL) heeft de volgende doelen: 

a. het bewerkstelligen van maatschappelijke waardering voor de positie van de 
veteranen; 

b. het bevorderen van het onderling contact tussen veteranen;  
c. het adviseren van de gemeentes in de Lopikerwaard ten aanzien van de uitvoering van 

de Veteranenwet 2012;  
d. het creëren van bewustwording van veteranenproblematiek en bekendheid met het 

Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Veteranen Platform (VP) en het 
Veteranen Instituut (VI) bij lokale hulp- en zorgverleners. 

2. Verwerking persoonsgegevens 

Om haar doelstelling uit te kunnen voeren verwerkt de SVL persoonsgegevens van 
veteranen, belangstellenden en donateurs. 

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: naam, adres, woonplaats, 
telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en eventueel aan welke missie(s) 
een veteraan heeft deelgenomen. 

Persoonsgegevens worden gebruikt voor: 

a. het informeren van veteranen, belangstellenden en donateurs over de 
activiteiten van de SVL; 

b. het organiseren van activiteiten in lijn met de doelstellingen van de SVL, inclusief 
het registreren van inschrijvingen en innen van betalingen voor een activiteit; 

c. het werven van donateurs en het innen van donaties. 

De SVL kan via de gemeentebesturen van de Lopikerwaard veteranen benaderen met 
schriftelijke communicatie, zoals een nieuwsbrief. De gemeente verkrijgt daarvoor naam- 
en adresgegevens vanuit het Veteraneninstituut. Deze naam- en adresgegevens worden 
door de gemeentes niet gedeeld met de SVL zonder expliciete toestemming van 
betrokkene. 

3. Website 

De SVL onderhoudt een algemeen toegankelijke website (www.veteranen-lopikerwaard.nl) 
en een twitteraccount (@veteranenLpkwrd). Via de website en het twitteraccount worden 
nieuwsberichten verspreid over de activiteiten van de SVL. In de nieuwsberichten kunnen 
namen en contactgegevens van bij de organisatie betrokken personen worden genoemd. 
In de verslaglegging van de activiteiten kunnen naam en woonplaats van de deelnemer 
aan een activiteit worden genoemd. Ook kunnen foto’s van activiteiten worden 
gepubliceerd op de website. 

http://www.veteranen-lopikerwaard.nl/
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Ook worden op de website persoonsgegevens (naam, functie, woonplaats, contact-
gegevens) van bestuursleden van de SVL openbaar gemaakt. 

4. Verstrekking van gegevens aan derden 

De SVL verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor eigen doeleinden. Uitsluitend de in 
paragraaf 3 (website) genoemde persoonsgegevens worden openbaar gemaakt. Verder 
verstrekt de SVL geen persoonsgegevens aan derden zonder expliciete toestemming van 
betrokkene. 

5. Opvragen, corrigeren en verwijderen van persoonsgegevens 

Betrokkenen kunnen te allen tijde bij de SVL (e-mail: info@veteranen-lopikerwaard.nl) 
opvragen welke persoonsgegevens over hen geregistreerd zijn. Dergelijke 
informatieverzoeken worden binnen 14 dagen beantwoord. Desgewenst kunnen 
betrokkenen correcties op deze gegevens doorgeven, die door de SVL zullen worden 
verwerkt. Betrokkenen kunnen te allen tijde bij de SVL (e-mail: info@veteranen-
lopikerwaard.nl) verzoeken om hun persoonsgegevens te verwijderen, of verzoeken dat 
foto’s die op de website gepubliceerd zijn en waarop betrokkene herkenbaar in beeld is, 
van de website worden verwijderd. De SVL zal aan dergelijke verzoeken binnen 14 dagen 
gevolg geven. 

6. Klachten 

Klachten met betrekking tot de privacy en de verwerking van persoonsgegevens kunnen 
worden gericht aan de voorzitter van de SVL, via e-mail: info@veteranen-lopikerwaard.nl 
of aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Vastgesteld door het bestuur van de SVL , 
IJSSELSTEIN, 11 juni 2018. 
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