
Privacyverklaring 

Wij respecteren jouw privacy en gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. 

De verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met 
toepasselijke wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking 
is Stichting Utrecht Natuurlijk, gevestigd te De Meern, Hoge Woerdplein 1.  

Doeleinden van de gegevensverwerking 
Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het uitvoeren van door jou 
gedane verzoeken en in het kader van relatiebeheer. Als je bijvoorbeeld een 
inschrijfformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt worden de gegevens 
die je aan ons verstrekt verwerkt en bewaard zolang dat nodig is voor de 
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor je de gegevens hebt verstrekt.  

Gebruik van cookies 
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een 
cookie is een eenvoudig en klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt 
meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt 
opgeslagen. Wij gebruiken deze cookies om je instellingen en voorkeuren te 
onthouden, voor analytische doeleinden en om content en advertenties op je af te 
stemmen, op deze website en elders. Je kunt deze cookies uitschakelen via je 
browser. 

Bezoekanalyse met gebruik van analytische cookies 
Via onze website wordt tevens een cookie geplaatst van Google vanwege analyses 
die op het bezoek van onze site worden gemaakt. Wij gebruiken deze dienst om 
inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie 
aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover 
derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed 
op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw 
IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar 
servers in de Verenigde Staten en door Google opgeslagen. 

Nieuwsbrief 
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over de 
diensten en activiteiten van Utrecht Natuurlijk. Jouw e-mailadres wordt alleen met 
jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat 
een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt 
niet aan derden verstrekt. 

Verstrekken van uw persoonsgegevens 
Jouw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan leveranciers (bijvoorbeeld, IT 
–dienstverleners) waarmee wij samenwerken en/of die welke diensten of producten 
aan ons leveren. Verder kunnen wij je persoonsgegevens ook aan politiediensten en 
/of gerechtelijke overheden verstrekken als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. 

Inzage, correctie en gegevens verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of een verzoek in te dienen tot 
wijziging. Je kunt ons per e-mail laten weten dat je persoonsgegevens die wij over 



jou verwerken in wilt zien. Als er in het door ons verstrekte overzicht onjuistheden 
zitten, dan kun je jouw gegevens door ons laten wijzigen of laten verwijderen.  

Utrecht Natuurlijk, info@utrechtnatuurlijk.nl  
 

Aanpassen privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen 
aan de privacyverklaring zullen op deze website worden gepubliceerd. 
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