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PRIVACYVERKLARING STICHTING 
WEMOS 
 
Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn bij Wemos. Wij zullen uw 
persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) die van kracht is per 25 mei 2018. 
Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het als onze 
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze verklaring stellen wij u op de 
hoogte over de gegevens die wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt. Ook leggen we 
uit waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee onze dienstverlening kunnen 
verbeteren. 
  
Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Stichting Wemos. Stichting 
Wemos is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door 
de cookies te accepteren op de website van Wemos, gaat u akkoord met de privacyverklaring.  
Wemos behoudt zich het recht om de privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.  

 

HET GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS 
 

DOELEINDEN 
Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of als donateur, vragen we om uw 
persoonsgegevens. Deze worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij verstrekt zijn.  

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ? 

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die 
worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor 
hebben verkregen. Wanneer u onze website bezoekt en/of contact met ons opneemt, kunnen 
wij de volgende informatie verzamelen: 
 aanhef (titel, geslacht) 
 NAW-gegevens 
 bedrijfsgegevens 
 functie 
 e-mailadres 
 telefoonnummer  
 geboortedatum 
 IBAN 
 interesses 
 motivatiebrief 
 cv 
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 foto’s 
 gegevens over uw donateurschap bij Wemos 
 technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres en MAC-adres (niet te 

herleiden tot een persoon) in cookies en uw surfgedrag op onze websites  
 communicatie met betrekking tot het donateurschap, fondsenwerving of onze 

pleitbezorging 
 informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een post via onze sociale mediakanalen 

of een bericht in het contactformulier 
 

Dit zijn persoonsgegevens die u met ons deelt wanneer u zich vrijwillig registreert voor de 
nieuwsbrief of aanmeldt als donateur en meldingen die u (per e-mail of telefoon) ten behoeve 
van onze pleitbezorging en communicatie aan ons verstrekt. Wanneer u zich opgeeft als 
donateur, kunnen wij uw credit- en betaalkaartgegevens versleuteld opslaan en verwerken. 
Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres voor het versturen 
van de nieuwsbrief. Ook in het kader van onze donateursrelatie zouden wij u uitnodigingen 
kunnen sturen (bijvoorbeeld per post, e-mail en/of telefoon (voor zover toegestaan)).  
Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via de website, e-mail, telefoon, sms of sociale 
media), leggen wij dit vast. Het is mogelijk dat wij de inhoud van uw communicatie bewaren, 
samen met uw contactgegevens. De gegevens worden opgeslagen mits deze betrekking 
hebben op het donateurschap, fondsenwervende doeleinden en/of 
pleitbezorgingsactiviteiten. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de 
desbetreffende situatie relevant zijn. Zo kunnen wij uw vragen verwerken en uw verzoeken 
beantwoorden. 
 
Als u ons een e-mail stuurt, bijvoorbeeld in verband met een sollicitatie, zullen wij uw 
persoonsgegevens gebruiken om op uw vragen, opmerkingen of informatie te reageren.  
Wij gebruiken Google Analytics om algemene bezoekersgegevens te verzamelen, zoals hoe 
lang en hoe vaak bezoekers de website bezoeken, hoe vaak zij specifieke pagina’s openen, 
systeemgegevens (bijvoorbeeld het type browser dat bezoekers gebruiken), en demografische 
gegevens. Deze gegevens zijn echter niet te herleiden tot individuen. Deze gegevens worden 
enkel gebruikt om onze dienstverlening, alsmede onze website te verbeteren en dit te kunnen 
afstemmen op uw persoonlijke instellingen, voorkeuren en/of persoonlijke situatie. Deze 
informatie wordt onder andere verkregen met behulp van cookies. 

WAT ZIJN EN DOEN COOKIES? 

De website maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een 
website op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst. Op wemos.nl en de 
zusterwebsite wemosresources.com gebruiken wij onder andere cookies om te meten 
hoeveel bezoekers op de website komen, welke pagina’s het populairst zijn en welke 
zoekwoorden worden gebruikt. Daarmee kunnen we de website beter afstemmen op uw 
behoefte. De cookies registreren niet wie u bent of wat uw e-mailadres is. We kunnen deze 
cookies niet herleiden naar een computer of individu en we kunnen geen persoonlijke 
gegevens verzamelen. Het gebruik van onze site leidt niet tot gerichte reclame. 
Meer informatie over cookies vindt u op de website van de Consumentenbond. 

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
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COOKIES UITZETTEN 

Als u wemos.nl of wemosresources.com opent, wordt u gevraagd om de cookies te 
accepteren. U kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te 
geven wanneer een cookie wordt verzonden.  

SOCIALE MEDIA EN DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE INHOUD 

Op onze Facebook-pagina en Twitter-account kunnen gebruikers hun eigen inhoud indienen. 
Houd er rekening mee dat inhoud die naar Wemos wordt verzonden, door het publiek kan 
worden bekeken en dat u voorzichtig moet zijn met het verstrekken van uw 
persoonsgegevens via sociale mediaplatforms. Wij zijn niet verantwoordelijk voor acties van 
andere personen als u persoonsgegevens op een van onze sociale mediaplatforms plaatst, 
bijvoorbeeld op Facebook of Twitter. Raadpleeg ook het privacy- en cookiebeleid van de 
sociale mediaplatforms die u gebruikt. 

ZIJN MIJN GEGEVENS VEILIG BIJ WEMOS? 

Wij beschermen uw gegevens. Wemos maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend 
toegankelijk is voor geautoriseerde personen. Wemos schakelt bij de uitvoering van haar 
dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten 
persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers 
zijn verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij 
overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen. 
 
In het geval van een datalek maken wij er binnen 72 uur een vermelding van bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang het nodig is voor de 
doeleinden die in dit privacybeleid beschreven zijn. Indien u zelf een datalek wilt melden, kunt 
u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

UW RECHTEN 

U heeft het recht op inzage in en verandering of verwijdering van uw persoonsgegevens. Een 
verzoek om inzage en/of correctie kunt u richten aan info@wemos.nl of Postbus 1693, 1000 
BR, Amsterdam. Als u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, vindt u in de laatst 
ontvangen nieuwsbrief een mogelijkheid voor afmelden. 

VRAGEN EN FEEDBACK 

We controleren regelmatig of wij aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over 
deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen: 
 
Stichting Wemos 
Ellermanstraat 15-O 
1114AK Amsterdam-Duivendrecht 
020-4352050 
info@wemos.nl  
 

https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actionpage?0
mailto:info@wemos.nl
mailto:info@wemos.nl

