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Stichting Rock&Read, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 86743082 
aan, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. Stichting Rock&Read verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming 
met de geldende wetgeving. In deze privacy verklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd. 
 
Contactgegevens 
Email: info@rockandread.nl 
Website https://rockandread.nl/  
 
De Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Rock&Read is te bereiken via info@rockandread.nl 
 
Toepasselijkheid 
Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers, vrijwilligers, 
collectanten, deelnemers, projectaanvragers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: 
Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Stichting 
Rock&Read. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Stichting Rock&Read verzamelt gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,  
geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname 
gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze 
doelstellingen als donateur, vrijwilliger, collectant, sollicitant, projectaanvrager of deelnemer aan één van 
onze acties of evenementen. 
In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Stichting Rock&Read, kunnen wij gegevens 
verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens 
over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en 
instellingen van het apparaat dat u gebruikt om de website van Stichting Rock&Read te bezoeken, 
alsmede gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de 
onderwerpen die u bekijkt. 
Soms worden persoonsgegevens door Stichting Rock&Read gevalideerd of gecombineerd met informatie 
afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date. 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online 
activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden 
zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke 
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
info@rockandread.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Stichting Rock&Read verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 

• Het tot stand brengen en uitvoeren van uw donatie en/ of donateurschap; 

• Het werven van vrijwilligers; 

• Het opstarten van projecten voor fondsenwerving; 

• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen; 

• (Direct) marketingdoeleinden; 
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• Het behandelen van geschillen, vragen en klachten; 

• Het optimaliseren van de werking van de website; 

• Het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening.  

• Het afhandelen van uw betaling; 

• Verzenden van onze nieuwsbrief; 

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren; 

• U te informeren over wijzigingen van onze werkzaamheden; 

• Om boeken en/of platen bij u af te leveren en/of op te halen; 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Stichting Rock&Read bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 
persoonsgegevens van 7 jaar (ivm bewaarplicht belastingdienst). 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Stichting Rock&Read verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van 
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Stichting Rock&Read gebruikt alleen technische en functionele cookies. 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. De cookies die wij gebruiken zijn 
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de 
website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij 
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te 
stellen dat deze 
  
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 Stichting Rock&Read en heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, 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 info@rockandread.nl. Om er zeker van 
te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met 
het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met 
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
Stichting Rock&Read wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft 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  
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Stichting Rock&Read neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 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 via info@rockandread.nl 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
mailto:info@rockandread.nl
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Wijzigingen privacy verklaring 
Stichting Rock&Read behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 
privacyverklaring. De Stichting Rock&Read adviseert u regelmatig de privacyverklaring te bekijken om te 
zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. 
 
Disclaimer 
De website van Stichting Rock&Read is met grote zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en 
aandacht voor de website van Stichting Rock&Read,  kan het voorkomen dat informatie die wordt 
gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. 
De Stichting Rock&Read sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die 
voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van Stichting Rock&Read of met de 
tijdelijke onmogelijkheid om de website van Stichting Rock&Read te kunnen raadplegen. 
De Stichting Rock&Read mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. De Stichting 
Rock&Read is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van 
gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens 
ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor Stichting Rock&Read geen aansprakelijkheid kan 
aanvaarden. 
Op de website van Stichting Rock&Read staan links naar websites van derden. De Stichting Rock&Read is 
niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden. 
Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website 
van Stichting Rock&Read blijven te allen tijde voorbehouden aan Stichting Rock&Read. Gebruik is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Stichting Rock&Read. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


