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Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe AVG Privacywetgeving een feit. Elk groot en klein 
bedrijf / stichting / organisatie die privacy-gevoelige informatie in bezit heeft [en verwerkt] is 
verplicht om een privacyverklaring op te stellen. Deze moet inzichtelijk maken wat de gegevens 
zijn die de organisatie verwerkt en beheert. Daarnaast is er de plicht te communiceren wat het 
doel hiervan is en hoe deze data beveiligd is. 

Stichting De Nijensteen is gevestigd op IJsseldijk 1 in Veessen, KVKnummer 05075727. We zijn 
bereikbaar via info@denijensteen.nl 
 
Stichting De Nijensteen stimuleert duurzame (land)bouw, natuurbeheer en het behoud van 
cultuurhistorische elementen, zoals de IJsselhoeve en oorspronkelijke landschapsinrichting. 

Aan alle gelijkgestemden die zich ook inzetten voor de ontwikkeling van het platteland, stellen 
we ons huis en landgoed graag ter beschikking. Groepen, teams, geinteresseerden komen hier 
om te werken, vergaderen en creëren. Overnachten is daarbij een mogelijkheid. 
Ten behoeve van de reserveringen van ruimte en overnachtingen vragen we om 
persoongegevens. 

Stichting De Nijensteen verzamelt en beheert op verschillende manieren data en geeft in deze 
Verklaring aan waar jouw gegevens opgeslagen liggen, met welk doel we deze bewaren en 
welke rechten jij hebt ten aanzien van jouw privacy.  

 
Wij verzamelen: 

• Emailadressen 
Om geïnteresseerden en gasten die reeds eerder op De Nijensteen verbleven aan te 
kunnen schrijven gedurende een jaar, of een bedankje voor het vertrouwen te sturen aan 
het einde van het jaar. 
 

• De website www.denijensteen.nl 
Op de site verzamelen we enkel (anonieme) gegevens zodat we goed inzicht krijgen in 
het bereik van onze website. 
 

• Klantgegevens 
Wij verzamelen gegevens (NAW) van onze gasten ten behoeve van het nachtregister (bij 
overnachting op De Nijensteen in verband met veiligheid en toeristenbelasting)  
Klantgegevens op facturen worden opgeslagen verwerkt in WORD en bewaard als PDF 
op onze beveiligde server. 

Hoe lang bewaren wij deze gegevens? 
Klantgegevens voor het kunnen versturen van informatie over De Nijensteen of een eventuele 
nieuwsbrief bewaren we net zo lang totdat jij je uit wilt schrijven. 

 
Jouw rechten: 
Recht op inzage: wij sturen jou een overzicht van de data die we beheren als je daar om vraagt. 

Recht op rectificatie: zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of door ons fout verwerkt 
danpassen wij die aan wanneer daar door jou om gevraagd wordt. 

Recht op het indienen van een klacht: Als je een klacht wilt indienen over de manier waarop wij 
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met jouw gegevens omgaan dan kan bij Leonie Meppelder. leonie@denijensteen.nl 

Recht op overdracht: Als jij wilt dat jouw gegevens worden overgedragen aan een andere partij, 
dan dragen we deze over na ontvangst van jouw verzoek daartoe. 

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: op jouw verzoek stoppen we met het 
gebruiken van jouw gegevens. 

Recht op wissen van gegevens: Wil je niet langer dat jouw gegevens worden vastgelegd? Dan 
wissen we op jouw verzoek je data. 

 
Verplichte Gegevens: 

De beperkte hoeveelheid data die we van je vragen is noodzakelijk voor het kunnen aanbieden 
van onze diensten.  

 
Beveiliging: 

De data die we van je beheren wordt op verschillende manieren beveiligd. 

 
Wil je meer informatie, een verzoek of een klacht indienen, neem gerust contact op met Leonie 
Meppelder,  tel. 0578 631111, mail leonie@denijensteen.nl / info@denijensteen.nl 
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