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1. Gegevensverwerking
Stichting Topvrouwen Limburg verwerkt persoonsgegevens via de 
website ‘topvrouwenlimburg.nl’ en is daarmee verplicht kennisgeving 
te publiceren over welke persoonsgegevens verzameld en gebruikt 
worden. Met het verwerken van persoonsgegevens wordt
bedoeld: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, 
bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen,
met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen en vernietigen van 
gegevens. (bron: autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Middels dit document informeren wij, Stichting Topvrouwen Limburg 
u, de bezoeker, op de wijze waarop uw persoonsgegevens verwerkt 
worden op de website ‘topvrouwenlimburg.nl’ inclusief mogelijke sub-
domeinen.

Klachten betreft de dit document kunnen per e-mail gestuurd worden 
naar info@topvrouwenlimburg.nl met als onderwerp 
‘Klacht privacyverklaring’.

Stichting Topvrouwen Limburg verzamelt en verwerkt persoons-
gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

- Om u via mail of telefonisch te benaderen.
- Om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan de nominatie 
'Topvrouw Limburg'.
- Om u de mogelijkheid te bieden tot het aanschaffen van kaarten via de website.
- Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
- Om onze website te verbeteren.
- Om u de mogelijkheid te bieden tot het aanschaffen van kaarten via de website.
- Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
- Om onze website te verbeteren.
- Om mogelijke klachten die u heeft te beantwoorden.



2. Verzamelen van gegevens
Als bezoeker van de website ‘topvrouwenlimburg.nl’ inclusief mogelijke 
subdomeinen worden de volgende gegevens verzameld:
     Voor- en achternaam
     Bedrijfsnaam
     Adres
     Postcode en plaats
     Telefoonnummer
     E-mailadres
     IP- adres
     Tijdstip van bezoeken website
     Internetbrowser en apparaattype
     Gegevens over uw activiteit op de website

Stichting Topvrouwen Limburg verwerkt geen bijzondere 
persoonsgegevens. Voorbeelden hiervan zijn ras, etniciteit of religieuze 
opvattingen. Een volledige lijst van bijzondere persoonsgegevens is 
terug te vinden op de website ‘autoriteitpersoonsgegevens.nl’. 
Wanneer u per website, mail of telefonisch contact opneemt met 
Stichting Topvrouwen Limburg vragen wij u geen bijzondere 
persoonsgegevens te verstrekken. Wanneer u per website of mail toch 
bijzondere persoonsgegevens aan ons verstrekt zal uw inzending z.s.m. 
worden verwijderd door de eerste lezer.

U als bezoeker van onze website(s) bent zelf verantwoordelijk voor de 
persoonsgegevens die u met Stichting Topvrouwen Limburg deelt. 
Diverse diensten (buiten Stichting Topvrouwen Limburg) kunnen u 
helpen met het verbergen van uw gegevens. Tevens kunt u veelal 
binnen uw browser en/of digitaal apparaat instellen welke gegevens 
opgeslagen en/of doorgestuurd worden. Lees daarvoor de handleiding 
van het digitaal apparaat en de internetbrowser die u gebruikt.



3. Wettelijke grondslag
Als bezoeker van de website ‘topvrouwenlimburg.nl’ kunt u toegang 
geven tot het verwerken van de persoonsgegevens. Mocht u op een 
later moment besluiten deze persoonsgegevens te willen wijzigen of 
verwijderen bieden wij u de mogelijkheid een mail te sturen naar 
info@topvrouwenlimburg.nl met een verzoek tot wijziging of 
verwijdering. Ter verificatie kan gevraagd worden een kopie van uw 
identiteitskaart, paspoort of ander identificatiebewijs naar ons op te 
sturen. Wij zullen uw aanvraag in behandeling nemen.

Als klant, partner, kandidaat of anders verwante van Stichting 
Topvrouwen Limburg zijn de persoonsgegevens als benoemd in 
hoofdstuk 2 of een subset daarvan mogelijk nodig om een gesloten 
overeenkomst uit te kunnen voeren. Bovenop deze gegevens kan 
mogelijk gevraagd worden uw betaalgegevens (rekeningnummer en 
tenaamstelling) naar ons te sturen.

Wanneer u als klant, partner, kandidaat, bezoeker of verwante tijdens 
een gesloten overeenkomst met Stichting Topvrouwen Limburg besluit 
aanspraak te willen maken op verwijdering van persoonsgegevens kan 
Stichting Topvrouwen Limburg mogelijk besluiten de overeenkomst 
per direct te ontbinden. De geldende opschortende voorwaarde(n) als 
benoemd in de overeenkomst blijven mogelijk van kracht.

Het verstrekken van valse persoonsgegevens kan ook leiden tot het 
onmiddelijk ontbinden van een gesloten overeenkomst.



4. Ontvangen persoonsgegevens
Stichting Topvrouwen Limburg zal uw gegevens niet doorzenden of 
verspreiden zonder expliciete goedkeuring of het sluiten van een 
overeenkomst. Gegevens die u achterlaat op onze website als 
benoemd in hoofdstuk 2 gebruiken wij louter ter verbetering van onze 
diensten en het (deels) uitvoeren van overeenkomsten. De 
gegevensverantwoordelijke is de persoon die op het moment van lezen 
actief is als bestuursvoorzitter van Stichting Topvrouwen Limburg.

Automatische systemen leggen gegevens vast als benoemd in 
hoofdstuk 2. Deze kunnen mogelijk buiten de EU opgeslagen worden. 
Partijen die softwarelicenties verstrekken aan de website 
‘topvrouwenlimburg.nl’ worden door ons beschouwd als ‘vertrouwd’. 
Denk hierbij aan Wordpress en Google. Wij bieden u de mogelijkheid 
aanvraag te doen naar partijen die voor ons gegevens verwerken. Stuur 
hiervoor een e-mail naar ‘info@topvrouwenlimburg.nl’ met als 
onderwerp ‘Persoonsgegevens buiten EU’. Ter verificatie kan gevraagd 
worden een kopie van uw identiteitskaart, paspoort of ander 
identificatiebewijs naar ons te sturen. Wij zullen uw aanvraag in 
behandeling nemen.



5. Duur van bewaring
Stichting Topvrouwen Limburg bewaart persoonsgegevens op een 
gekozen vertrouwde plaats. Persoonsgegevens die bij Stichting 
Topvrouwen Limburg bekend zijn door het bezoeken en gebruiken van 
de website ‘topvrouwenlimburg.nl’ worden voor een periode van 2 jaar 
na het laatste contact opgeslagen. Op deze wijze kunnen wij 
betrouwbare trendrapporten en analyses opbouwen. Na deze periode 
worden uw persoonsgegevens automatisch van de website verwijderd 
of verborgen zodat het voor ons niet mogelijk is uw identiteit te 
achterhalen. Enkel uw naam en e-mailadres blijven in ons 
E-mailsysteem bestaan zodat wij u op een klantvriendelijke en 
persoonlijke wijze kunnen aanspreken.

6. Uw rechten
U heeft een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo 
heeft u het recht op duidelijke informatie over wat Stichting Topvrouw-
en Limburg met uw persoonsgegevens doet. Ook heeft u het recht op:
- Inzage van uw gegevens
- Verwijdering van uw gegevens
- Rectificatie en aanvulling uw gegevens 

Wij zullen in alle redelijkheid met u overleg plegen over uw persoons-
gegevens. Bij mogelijke vragen na het lezen van deze verklaring kunt u 
altijd per e-mail contact opnemen. Stuur hiervoor een e-mail naar 
info@topvrouwenlimburg.nl

Bij klachten over deze privacyverklaring of vermoeden van 
onverantwoord gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een mail 
sturen naar info@topvrouwenlimburg.nl.

Stichting Topvrouwen Limburg wijst u tevens op het recht om een 
klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. 
Contactgevens en de mogelijkheid tot het indienen van een klacht kan 
via de website ‘autoriteitpersoonsgegevens.nl’.



7. Geautomatiseerde besluitvorming
Sommige organisaties nemen besluiten over mensen op basis
van automatisch verwerkte gegevens. Het is dan niet een
persoon die het besluit neemt, maar de computer. Bijvoorbeeld
de automatische beoordeling van een online ingediende
kredietaanvraag. Of verwerking van sollicitaties via internet
zonder menselijke tussenkomst. (Bron: autoriteitpersoonsgegevens.nl)

De website topvrouwenlimburg.nl maakt geen gebruik van 
geautomatiseerde besluitvorming. Inzendingen worden altijd bekeken 
en behandeld door bestuursleden van Stichting Topvrouwen Limburg.

8. Externe persoonsgegevens
Sitchting Topvrouwen Limburg kan mogelijk persoonsgegevens van 
andere bedrijven ontvangen. De verantwoordelijkheid van het 
doorsturen van uw persoonsgegevens ligt bij het externe bedrijf. 
Wanneer wij vermoeden dat hier geen toestemming voor is gegeven 
zal Stichting Topvrouwen Limburg deze gegevens verwijderen.

Stichting Topvrouwen Limburg  zal nooit zonder expliciete 
toestemming van u, of zonder het afsluiten van een overeenkomst, uw 
persoonsgegevens doorsturen naar andere bedrijven. Wanneer u dit 
toch vermoedt bieden wij de mogelijkheid een e-mail te sturen naar 
info@topvrouwenlimburg.nl


