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Voor het verwerken  van persoonsgegevens gelden wettelijke regels. Onder verwerken wordt alles 

verstaan wat met deze gegevens gedaan kan worden. Van verzamelen en bewerken tot publiceren en 

van aanvullen en corrigeren of verwijderen, enzovoorts. Op vele vormen van verwerken van 

persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van toepassing. Voor 

specifieke vormen van verwerken zijn bepaalde regels van de AVG niet van toepassing en/of gelden 

andere wettelijke regels. De AVG is bijvoorbeeld niet van toepassing op de verwerking gegevens voor 

huishoudelijk gebruik of als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een journalistiek doel. Met 

inachtneming van de wettelijke regels is deze Privacyverklaring opgesteld. 

 

INLEIDING In deze verklaring staat alles over de manier waarop de Stichting persoonsgegevens 

verzamelt en hoe hiermee verder omgaan wordt. Deze verklaring is van toepassing op elke verwerking 

van persoonsgegevens, zowel online als offline. Het betreft de verwerking van door betrokkenen 

verstrekte persoonlijke informatie, alsmede de data die wordt verkregen vanuit bezoek aan de 

website. Soms verandert deze verklaring. Het daarom belangrijk deze regelmatig opnieuw te lezen.  

 

DOEL STICHTING De Stichting is op 20 april 2016 opgericht en heeft zich bij haar oprichting ten doel 

gesteld om de herinnering aan Joodse en andere medeburgers, die door de Nazi’s in de Tweede 

Wereldoorlog vanuit Sliedrecht zijn weggevoerd en omgekomen zijn, levend te houden. In verband 

hiermee “het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn  (artikel 2 statuten).  

 

Gegevens: Stichting Struikelstenen Sliedrecht 

  Website: https://www.struikelstenensliedrecht.nl/       

  Maildadres: info@struikelstenensliedrecht.nl    

   

  Secretariaat: Alweijnsweer 4, 3363 JL SLIEDRECHT     

  Kamer van Koophandel: 65869079 

  Telefoon:  06 – 464 38 257  

 

De Stichting respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en al haar relaties. Als 

verwerkingsverantwoordelijke draagt de Stichting er zorg voor dat achtergelaten gegevens 

vertrouwelijk worden behandeld.   

 

DOEL GEGEVENSVERWERKING De Stichting verzamelt in de eerste plaats historische gegevens van 

degenen ter nagedachtenis aan wie struikelstenen zijn of worden gelegd. Daarnaast verzamelt de 

Stichting gegevens van donateurs en belangstellenden, alsmede van relaties van zowel de Stichting als 

van nabestaanden / verwanten voor wie, struikelstenen zijn of worden gelegd. Een en ander om de 

doelstelling nader in te vullen en zowel financieel als praktisch mogelijk te maken.   

 

https://www.struikelstenensliedrecht.nl/
mailto:info@struikelstenensliedrecht.nl


TOEPASSELIJKHEID PRIVACYVERKLARING Deze verklaring is niet van toepassing op het verzamelen en 

verder verwerken van persoonsgegevens van degenen voor wie struikelstenen zijn of worden gelegd. 

Hierbij gaat het om een historische c.q. journalistieke verzameling van gegevens waarvan de publicatie 

op de website en in andere documenten het belang van de herinnering dient. Deze informatie wordt 

met name verkregen uit, in verband met onderzoek voor het publiek toegankelijke, archieven. 

Daarvoor gelden andere regels. Bijvoorbeeld dat overlijdensregisters 50 jaar na het afsluiten van het 

register (wat maximaal 10 jaar na het overlijden plaatsvindt) openbaar zijn. Dergelijke gegevens 

worden permanent bewaard voor het nageslacht. Behalve rijksarchieven corresponderen wij o.a. ook 

met de stichting oorlogsgraven.  

 

Deze verklaring is derhalve alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van  

donateurs, belangstellenden en relaties, waaronder nabestaanden. De AVG noemt dit ‘betrokkenen’.  

 

WELKE GEGEVENS ER VERWERKT WORDEN De Stichting verwerkt persoonsgegevens doordat u deze, 

al dan niet via de website, aan ons verstrekt of door ons zelf verzameld zijn. De persoonsgegevens die 

wij (kunnen) verwerken zijn:  

• Voor- en achternaam; 

• Naam, adres en woonplaats; 

• E-mailadres;  

• Telefoonnummer(s); 

• Eventuele correspondentie;   

• Overige persoonsgegevens die u verstrekt bijvoorbeeld over uw relatie met degene(n) voor 

wie struikelstenen zijn of worden gelegd; 

•  

Foto’s en/of filmmateriaal dat in de openbare ruimte dan wel in voor de pers en het publiek 

toegankelijke ruimtes opgenomen is.   

 

Zoals eerder in deze Verklaring aangegeven is deze gegevensverwerking bedoeld om de doelstelling 

van de Stichting nader in te vullen en zowel financieel als praktisch mogelijk te maken.  Daar waar u 

zelf gegevens aan ons verstrekt wordt u geacht toestemming  te hebben gegeven. Uw toestemming is 

dan de grondslag voor de verwerking van u gegevens zoals in deze verklaring aangegeven is. Via de bij 

ons bekend zijnde contactgegevens benaderen wij u met nieuwsbrieven of andere mailings. 

 

Daar waar wij zelf gegevens  verzameld hebben, hebben wij voor de verwerking (bijvoorbeeld 

publicatie van foto’s) de afweging gemaakt dat het belang van de verwerking zwaarder weegt dan het 

belang van betrokkene tegen deze verwerking. De grondslag van de verwerking is dan het 

gerechtvaardigd belang. Indien betrokkene(n) hier, al dan niet achteraf, bezwaar tegen hebben kunnen 

zij vanzelfsprekend contact met ons opnemen. 

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS  Onder bijzondere persoonsgegevens worden 

onder andere gegevens met betrekking tot godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond 

of gezondheid verstaan. De Stichting verzamelt dergelijke gegevens in principe alleen van degenen ter 

nagedachtenis aan wie struikelstenen zijn of worden gelegd.  

 



In uitzonderingsgevallen kunnen er wel bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden. In de 

Uitvoeringswet AVG is hiervoor een regeling getroffen. Een dergelijke verwerking is dan toegestaan 

wanneer dit noodzakelijk is voor een journalistiek doel of de academische, artistieke of literaire 

uitdrukkingsvorm. Slechts incidenteel kan daarvan bij de Stichting sprake zijn. 

 

WIE ONTVANGT DEZE GEGEVENS De gegevens die wij ontvangen worden beheerd door het bestuur en 

de donateuradministratie. Van uitwisseling van gegevens met derden is geen sprake, tenzij met 

nadrukkelijke en aantoonbare toestemming van betrokkene. Indien om contactgegevens gevraagd 

wordt, wordt standaard aangegeven dat “indien en voor zover het bestuur betrokkene kent en daarvan 

gegevens heeft wordt de vraag aan betrokkene doorgegeven en worden er verder geen mededelingen 

gedaan.”  

 

OPSLAG Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Voor donateurs, relaties en 

belangstellenden indien en zolang zij prijs stellen op toezending van de nieuwsbrief, andere mailings 

en/of behoudt van hun gegevens in ons bestand.   

 

BEVEILIGING Er is slechts op beperkte schaal sprake van het verwerken van persoonsgegevens. Dit 

gebeurt alleen voor eigen gebruik. Inzage is er alleen bij het bestuur. Verwerking van gegevens vindt 

zorgvuldig en discreet plaatst. Gegevens zijn technisch en fysiek ontoegankelijk voor derden.  

 

RECHTEN Betrokkenen kunnen een beroep doen op een recht dat de Privacyverordening toegekend 

heeft. Daarbij gaat het o.a. om recht op inzage, aanvulling, correctie, verwijdering en/of een verzoek 

om beperkt gebruik. Daarnaast kan gevraagd worden de gegevens aan een ander over te dragen of te 

wissen. Voor vragen mailen naar:  info@struikelstenensliedrecht.nl    

 

GRONDSLAGEN De Stichting verwerkt gegevens op basis van toestemming, een overeenkomst, een 

gerechtvaardigd of een publiek belang.  

 

COOKIES EN DERGELIJKE TECHNIEKEN De Stichting gebruikt alleen technische, functionele en 

analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij 

het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze 

cookies bevatten geen informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Ook zijn 

cookies niet schadelijk voor uw computer. Wel bevatten deze cookies informatie over uw bezoek aan 

deze website. Wij doen dit voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt 

zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 

opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw 

browser verwijderen.   

 

KLACHTEN De Stichting wijst u er op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de 

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  

 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons     
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