
 

Privacy Verklaring 

Dit is de Privacy Verklaring van de stichting Tante Rozemarijn. In deze 
verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens 
die wij verkrijgen via of vanwege onze website www.tanterozemarijn.nl.  
 

Algemeen 
Op de website www.tanterozemarijn.nl heeft u de mogelijkheid om de activiteiten van de stichting 
te volgen en daar aan deel te nemen. Op de website vindt u meer informatie over de inhoud van 
de activiteiten.  
 
Contactformulieren en e-mail 
Wanneer u informatie opvraagt via het contactformulier op onze website of een e-mail stuurt, dan 
gebruiken wij deze gegevens uitsluitend voor het beantwoorden van uw vraag en/of het toezenden 
van de gevraagde informatie. Daarna worden de gegevens verwijderd.  
 
Formulieren 
Wanneer u een bestelling plaats voor één of meerdere van onze activiteiten op onze website, 
gebruiken wij deze gegevens uitsluitend voor het verwerken van uw inschrijving/aanmelding, uw 
gegevens worden wel bewaard in ons systeem.  
 
Deelname aan activiteiten 1

Indien u via deze website of via onze nieuwsbrieven deelneemt aan acties, prijsvragen en/of 
enquêtes, moet u uw naam, adres- en overige gegevens opgeven. Deze gegevens worden, samen 
met uw e-mailadres, uitsluitend gebruikt voor het betreffende doel en na afronding van de 
activiteit verwijderd.  
 
Cookies De website www.tanterozemarijn.nl plaatst geen cookies.  
 
Nieuwsbrief 
Wanneer u zich via deze website aanmeldt voor de nieuwsbrief van www.kookkado.nl, dan 
ontvangt u een bericht ter herbevestiging van uw aanmelding (dubbel opt-in). Na ontvangst van 
uw herbevestiging sturen wij u de nieuwsbrief periodiek toe tot het moment van afmelding. Wij 
bewaren uw e-mailadres uitsluitend ten behoeve van de toezending van de nieuwsbrief.  
 
Afmelden Onderaan elke editie van de nieuwsbrief is een link "afmelden voor de nieuwsbrief" 
opgenomen. Door hierop te klikken wordt u naar een pagina gestuurd waarop u uw e-mailadres 
moet invullen en bevestigen de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen. Wanneer u er niet in 
slaagt u op deze manier af te melden, dan zullen wij u bij uitzondering na ontvangst van een 
daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de verzendlijst verwijderen.  
 
Beveiliging 
Kookkado.nl heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. 
Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke informatie 
 
Wijzigingen 
Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze 
pagina. 
 
Vragen 
Als u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar 
vraag@tanterozemarijn.nl 
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