
Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Stichting WINWIDE  
 
De nieuwe privacywet 
 
Vrijdag 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking 
getreden. Deze EU wet is bedoeld om de privacy en persoonlijke gegevens van Europese burgers 
beter te beschermen. 
 
Met ingang van deze nieuwe privacywet moet ook WINWIDE en haar AlleTonenPodium (ATP) en 
AlleTonenTafels (ATT) aantonen dat we toestemming hebben om uw e-mailadres voor onze 
nieuwsbrieven te gebruiken.  
 
WINWIDE’s Nieuwsbrief en de daarin gerelateerde informatie sturen wij maximaal 5 keer per jaar.  
 
 Als u onze nieuwsbrieven ontvangt en wilt blijven ontvangen dan hoeft u niets te doen. 
 Als u onze nieuwsbrieven wel onvangt, maar hier geen prijs meer op stelt dan kunt u zich 

uitschrijven via winwide@tiscali.nl  o.v.v. Graag uitschrijven.  
 Als u onze nieuwsbrieve wel wenst te ontvangen, maar nog niet onvangt, dan kunt u zich 

aanmelden via winwide@tiscali.nl  o.v.v. Graag ontvang ik WINWIDE’s nieuwsbrieven.  
 
WINWIDE’s privacy statement is onderaan deze pagina ingekaderd. 
 
Vragen over ons privacybeleid? / Questions about our privacy policy? 
Contact: winwide@tiscali.nl  
 
 
Privacy Statement WINWIDE  
 

WINWIDE bevestigt dat ter bescherming van uw privégegevens, 
*de ingeschreven emailadressen niet aan derden worden doorgegeven, mits schriftelijke 
toestemming is ontvangen van de relevante e-adres gebruiker. 
*deze e-adressen alleen worden gebruikt om de e-adres gebruiker te voorzien van informatie d.m.v. 
nieuwsbrieven en de hierin gerelateerde informatie m.b.t. WINWIDE en haar AlleTonenPodium (ATP) 
en AlleTonenTafels (ATT) activiteiten.  
* in het algemeen geen privé-gegevens digitaal en/of schriftelijk bewaard worden zoals KvK-, BTW- 
nummer, rekeningnummers, BSN nummers en andere gegevens, zoals privé- en zakelijke namen, 
adressen en telefoonnummers, tenzij nodig m.b.t. samenwerking en schriftelijk bekrachtigd door 
wederzijdse ondertekening. Hierbij worden altijd de wettelijke mogelijkheden gehanteerd om 
gegevens op te vragen, te wijzigen en te laten verwijderen.  
* privé gegevens, hetzij schriftelijk en/of digitaal in het algemeen niet worden bewaard voor een 
bepaalde duur, alleen indien wettelijk verplicht en conform relevante wettelijke voorschriften. 

 winwide@tiscali.nl .  *te allen tijde de mogelijkheid wordt gegeven om zich af te melden via
 

***** 
 

 
 

 
WIN met Wilskracht, Initiatief, Durf en Empathie 

 

Sandra W. Fransz,  

Directie 

T 06 245 201 49 

winwide@tiscali.nl   www.winwide.nl  
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