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PrivacyVerklaring 
 
 
Algemeen 
De vrouwenrechtenorganisatie stichting Brood en Rozen (Hierna Brood en Rozen te 
noemen) hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de 
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Persoonlijke gegevens 
worden met zorg behandeld en beveiligd. In deze PrivacyVerklaring informeren wij u 
over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden en hoe u uw 
privacyrechten kunt uitoefenen.  

Brood en Rozen gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt 
binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Brood en Rozen vindt het van essentieel belang dat 
de persoonlijke gegevens van haar deelnemers, vrijwilligers, leden, donateurs, 
medewerkers en overige relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden 
behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens 
door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij 
ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG ons stelt.  
 

Verantwoordelijke 

Stichting Brood en Rozen is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. Indien u 
naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen heeft over 
de privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op.   

Wij zijn als volgt bereikbaar: 
Stichting Brood en Rozen 
Stadionstraat 11 B2 (bezoek alléén op afspraak!) 
4815 NC Breda 
info@broodenrozen.nl  
 
Zie ook contactpagina.  
 
Gegevensdeling met derden 
In opdracht van Brood en Rozen kunnen specifieke dienstverleners ter uitvoering van 
een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen.  
Brood en Rozen maakt afspraken met deze dienstverleners om vertrouwelijke en 
zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden 
contractueel vastgelegd. Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of 
gedeeld aan derden. Alleen wanneer u daar zelf vooraf toestemming voor gegeven 
heeft kunnen wij uw (persoons)gegevens met derden delen.  
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Bewaartermijnen 
Brood en Rozen bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. 
De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen te 
bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. 
 
Welke persoonsgegevens verzamelt Brood en Rozen?  
De gegevens die u zelf, voor het betreffende doel, afgegeven heeft, zoals: 

• NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats); 

• Bankrekeningnummer (IBAN); 

• Telefoonnummer; 

• Leeftijd of geboortedatum; 

• E-mailadres; 

• Zonodig: andere noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de activiteit 
waarvoor u zich hebt aangemeld. 

U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons 
opvragen, inzien, wijzigen, verwijderen.  
 
Voor welke doeleinden verwerkt stichting Brood en Rozen de 
persoonsgegevens? 
Wij verzamelen en verwerken deze persoonsgegevens voor de van te voren 
afgesproken doelstelling en activiteit. Wij verzamelen de gegevens omdat dit 
noodzakelijk is voor onder andere: 

• Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; 
• Het voeren van de deelnemers-, vrijwilligers- en donateursadministratie; 
• Het bevragen van deelnemers, vrijwilligers en donateurs; 
• Relatiewaardering (relatie onderhoud);  
• Het registreren van instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik 

van de website (via cookies); 
• Het aangaan van een samenwerking met derde partijen; 
• Onze bedrijfsvoering, het voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Stichting Brood en Rozen 

uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming. 

 

FotoVerslagen (‘Nieuwsbrief’) 

Brood en Rozen biedt o.a. een FotoVerslag aan waarmee onze donateurs, 

deelnemers en andere belangrijke relaties geïnformeerd worden over nieuws over de 

werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Afmelden voor het 

FotoVerslag kan op ieder moment door een email te verzenden. De verzendlijst van 

het FotoVerslag wordt niet aan derden verstrekt. 
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Privacybeleid van derden 
Op de website van Brood en Rozen zijn er links opgenomen naar andere 
organisaties en bedrijven. Brood en Rozen neemt geen verantwoordelijkheid met 
betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij 
adviseren u daarom altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze 
partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun 
privacybeleid.  
 
Cookies 
Analytische cookies stellen in staat om het websitebezoek te meten. Deze 
statistieken geven inzicht in hoe vaak de website wordt gebruikt, naar welke 
informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina's het meest worden bezocht. 
Hierdoor wordt duidelijk welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken 
de website verbeterd kan worden. Het analyseren en verbeteren draagt eraan bij dat 
de website zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die verzameld worden 
kunnen niet herleid worden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd 
anoniem gebruikt. U kunt onze website dus anoniem bekijken, zonder onbewust 
persoonlijke gegevens te delen.  Wij maken gebruik van Google Analytics om 
inzichten te verkrijgen uit de data. 

Op de website tonen we video's en andere content die je via een button of link kunt 
promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons 
plaatsen social-media-bedrijven, zoals Twitter, Facebook, YouTube en Google, 
cookies, zodat ze jou kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale 
netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. Voor 
meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen 
wij je naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig 
wijzigen. 
 
Wijzigingen voorbehouden privacyverklaring 
Stichting Brood en Rozen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen 
in haar privacyverklaring. Elke aanpassing zal in dit document op deze plaats worden 
gepubliceerd.  
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