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Privacyverklaring 
 
Aan de deelnemers, sympathisanten en donateurs van het Forum Levenslang 
In deze Privacyverklaring i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) leest u hoe de stichting Forum 
Levenslang omgaat met uw persoonsgegevens. 
 
Wat zijn persoonsgegevens? 
Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon is te herleiden. 
Voorbeelden van gewone persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen. 
 
Bijzondere persoonsgegevens 
Sommige gegevens zijn gevoeliger dan andere omdat ze meer effect hebben op iemands leven. Gegevens als iemands 
ras, godsdienst, gezondheid of BSN zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens zijn extra 
beschermd door de wet. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens vindt u op de website van de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Waarvoor verwerkt de stichting Forum Levenslang uw persoonsgegevens? 
U bent deelnemer, sympathisant en/of donateur van de stichting. Daarom hebben we uw naam, e-mailadres, functie 
en eventuele extra contactgegevens geregistreerd in onze administratie. De secretaris bewaart de correspondentie 
die gevoerd is met genoemde personen en legt de wijzigingen die doorgevoerd zijn vast in de administratie.  
 
De mail-account waarin uw adresgegevens zijn opgeslagen is ondergebracht bij Magic Webservices & Solutions en 
voorzien van SPF en DKIM authenticatie. Alleen de (wnd.) secretaris heeft toegang tot deze account. 
 
Daarnaast geldt het volgende. Bij iedere registratie als deelnemer is gevraagd of hij/zij akkoord gaat met vermelding 
van zijn/haar naam op de website van Forum Levenslang. Deze deelnemerslijst is openbaar.  
Afgezien van de openbare gegevens op de deelnemerslijst worden uw gegevens niet gedeeld met derden. 
 
Indien u bezwaar hebt tegen vermelding van uw naam en eventuele functie op de openbare deelnemerslijst 
verzoeken wij u dat kenbaar te maken bij de secretaris. U wordt dan als deelnemer van de lijst geschrapt. 
 
Heeft u vragen of wilt u inzien welke gegevens wij hebben geregistreerd of een wijziging doorgeven, mail ook dan de 
secretaris, info@forumlevenslang.nl. 
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