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In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht 

om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

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. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te 

raadplegen. 

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief 

Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of u af 

te melden. 

Aanpassen/uitschrijven donateurs 

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf wilt afmelden als donateur, kunt u contact met ons 

op nemen. Zie onderstaande contactgegevens. 

Cookies 

Wij verzamelen momenteel geen gegevens voor onderzoek maar mocht dat nodig worden 

geacht in de toekomst om een beter inzicht te krijgen het gebruik van onze website, dan zullen 

wij “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) installeren. Daarvan 

zullen gebruikers van onze website op de hoogte worden gesteld door middel van een 

melding. 

Cookies uitzetten 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw 

browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een 

cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze 

en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 

Vragen en feedback 

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit 

privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: 

 

Stichting Wemos 

Ellermanstraat 15-O 

1114 AK  Amsterdam-Duivendrecht 

020-4352050 

info@wemos.nl 
  


