PRIVACYVERKLARING (AVG) & COOKIEBELEID
Nieuwegein, 1 januari 2022

De Nieuwegein Quiz is een vrijwilligersinitiatief zonder winstoogmerk.
Door middel van deze privacyverklaring informeren wij, als organisatie van De Nieuwegein Quiz, u
over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens, in de zin van de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming), hanteren.
Onze contactgegevens.
De Nieuwegein Quiz | p/a Vlinderweide 1 | 3437 VG Nieuwegein.
Voorzitter: R.P. Hansen | telefoon: 06-212 48 768.
E-mail: vraag@denieuwegeinquiz.nl | website: www.denieuwegeinquiz.nl
Uw gegevens om u aan te melden als kandidaat.
Als u zich als kandidaat voor De Nieuwegein Quiz aanmeldt via het aanmeldformulier op onze
website, vragen wij u in ieder geval om uw naam en e-mailadres en of u minder- of meerderjarig
bent. Deze gegevens hebben wij nodig om met u te kunnen communiceren over uw deelname aan
De Nieuwegein Quiz. Deze gegevens bewaren wij tot 2 maanden na het spelen van De Nieuwegein
Quiz.
Uw gegevens van uw Nieuwegein Stadspas.
Als u zich als kandidaat voor De Nieuwegein Quiz aanmeldt via het aanmeldformulier op onze
website, vragen wij u aan te geven of u al dan niet van de Nieuwegein Stadspas gebruik maakt en
deze wilt gebruiken voor het verkrijgen van reductie op het inschrijfbedrag. Is dat inderdaad het
geval, dan vragen wij u om het nummer van uw Stadspas te vermelden. De door u aan ons verstrekte
nummers van uw Nieuwegein Stadspas verwijderen wij binnen een week na het spelen van De
Nieuwegein Quiz.
Extra informatie die u ons vrijwillig kunt geven.
Als u zich als kandidaat voor De Nieuwegein Quiz aanmeldt via het aanmeldformulier op onze
website, heeft u ook de mogelijkheid uw telefoonnummer te vermelden en extra informatie te
geven.
Gegevens van personen jonger dan 18 jaar.
De leeftijdgrens om deel te kunnen nemen aan De Nieuwegein Quiz is 14 jaar. Derhalve kunnen ook
personen die jonger zijn dan 18 jaar zich als kandidaat aanmelden via het aanmeldformulier. Ook van
deze websitebezoekers leggen wij alleen de noodzakelijke gegevens vast en bewaren die tot 2
maanden na het spelen van De Nieuwegein Quiz. Personen jonger dan 18 jaar kunnen zich alleen als
kandidaat aanmelden in combinatie met een persoon van 18 jaar of ouder. Derhalve dienen
kandidaten op het aanmeldformulier op de website aan te geven of zij jonger of ouder zijn dan 18
jaar.
Voor alle bovenstaande situaties geldt, dat wij uw informatie uiterst vertrouwelijk hanteren, deze
alleen voor De Nieuwegein Quiz gebruiken en uw gegevens niet met andere partijen delen.
COOKIEBELEID.
Onze website gebruikt alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze
website. Wij gebruiken geen cookies die privacygevoelig zijn voor onze bezoekers.

Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op zo’n link te klikken gaat u
naar een website buiten onze website. Waarschijnlijk maken deze externe websites ook gebruik van
cookies, wij verwijzen hiervoor naar de cookie- en privacyverklaring van de betreffende website.
Onze website is gemaakt met Wordpress.
Lees de privacyverklaring van Wordpress via de link WORDPRESS
Onze webhosting en ons e-mailaccount zijn ondergebracht bij One.com.
Lees de privacyverklaring van One.com via de link ONE.COM
Het thema van onze website is gemaakt door ThemGrill.
Lees de privacyverklaring van ThemeGrill via de link THEMEGRILL
Social mediakanalen die wij gebruiken.
Wij gebruiken op onze website de buttons van Facebook en Instagram.
Lees de privacyverklaring van Facebook via de link FACEBOOK
Lees de privacyverklaring van Instagram via de link INSTAGRAM
Ons aanmeldformulier gebruiken wij van Google.
Lees de privacyverklaring van Google via de link GOOGLE
Beveiliging van onze website.
Onze website is beveiligd met een SSL (Secure Sockets Layer) certificaat. Dat herkent u aan https://
voor onze url. De s staat voor secure. Dit betekent dat er een extra beveiligingslaag tussen uw
computer en onze website zit. Deze beveiligde verbinding zorgt ervoor dat uw (persoons)gegevens
beter beveiligd van uw computer naar onze computer worden overgedragen.
Als organisatie van De Nieuwegein Quiz nemen wij de bescherming van uw gegevens zeer serieus en
wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met ons via vraag@denieuwegeinquiz.nl
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Nieuwegein Quiz en heeft
u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar vraag@denieuwegeinquiz.nl
Heeft u anderszins vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring en/of ons Privacy- en
Cookiebeleid? Neemt u dan contact met ons op via vraag@denieuwegeinquiz.nl
De organisatie van De Nieuwegein Quiz heeft haar best gedaan om deze privacyverklaring zo volledig
mogelijk op te stellen. Mocht u toch vragen, opmerkingen of klachten hebben of manco’s in deze
tekst ervaren, dan verzoeken wij u dringend om contact met ons op te nemen via
vraag@denieuwegeinquiz.nl
================

