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PRIVACYVERKLARING OMROEPSTICHTING ZUIDWEST 

Wie zijn wij: 

Omroepstichting ZuidWest 

Dr. Ir. Van Veenweg 8 

4612 PE Bergen op Zoom 

0164-235823 

info@zuidwesttv.nl  

Waarom verzamelen wij gegevens. 

- Omroepstichting ZuidWest verzamelt gegevens van klanten (mailadres, telefoonnummer en 

postadres) en relaties (mailadres) om ze via een nieuwsbrief op de hoogte te stellen van de 

ontwikkelingen binnen de omroep en om aanbiedingen rondom speciale uitzendingen kenbaar te 

maken. De nieuwsbrief is voor iedereen direct opzegbaar. 

- Omroepstichting ZuidWest verzamelt NAW gegevens van omroepmedewerkers voor  interne 

berichtgeving. 

Wie ontvangen de gegevens: 

De directie is verantwoordelijk voor het verwerken en opslaan van de gegevens. De 

persoonsgegevens worden nooit zomaar verstrekt onder de medewerkers of zonder toestemming 

verspreid aan derden. De gegevens bestanden worden online, in een beveiligde omgeving, 

opgeslagen in Dropbox en voor het versturen van de nieuwsbrieven via een beveiligd account in 

Mailchimp. 

Hoe lang worden gegevens bewaard: 

- Zolang de persoon ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief bewaren wij de gegevens, zodra de 

persoon zich uitschrijft verwijderen wij zijn/haar gegevens binnen 3 maanden. 

- Zolang de persoon actief is binnen de omroep bewaren wij de gegevens, zodra de persoon afscheid 

neemt van de organisatie verwijderen wij zijn/haar gegevens binnen 3 maanden. 

Bezwaar maken: 

- U heeft het recht om bezwaar te maken dat wij uw gegevens bewaren van bovengenoemde 

gegevens. 

- U heeft het recht om de door ons van uw bewaarde gegevens in te zien en te weigeren.  

- Zodra Omroepstichting ZuidWest met een andere partij gaat werken om nieuwsbrieven te 

versturen of om u gegevens beveiligd digitaal op te slaan, heeft de omroep een meld plicht aan u. 

- U heeft het recht om bezwaar te maken bij de autoriteit persoonsgegevens als u een klacht heeft 

hoe dat Omroepstichting ZuidWest met uw gegevens om gaat. 

Voorwaarden: 

Persoonsgegevens bewaren van actieve leden van de omroep is een voorwaarde om een rol te 

spelen binnen de omroep. Weigert de persoon om zijn gegevens te delen met de omroep, dan is het 

niet mogelijk om een actieve rol te spelen binnen de omroeporganisatie. 
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