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Privacyregeling Stichting TON 
De Stichting Toeristisch Ontwikkelingsfonds Noordwijk (‘TON’, ‘wij’ en ‘ons’) is verplicht uw privacy te 
beschermen en te respecteren.  

 

REIKWIJDTE VAN HET BELEID 
Dit beleid en de aanvullende voorwaarden, vormen samen met 'Onze Gebruiksvoorwaarden.' Die voorwaarden zijn 
van toepassing op de eventuele verstrekking van subsidies aan uw organisatie.  

In dit beleid wordt de basis vastgelegd waarop door ons verzamelde of door u verstrekte persoonsgegevens door ons 
verwerkt zullen worden. Lees het onderstaande zorgvuldig door om onze visie en gebruiken te begrijpen met 
betrekking tot persoonsgegevens en hoe wij daarmee om zullen gaan.  

Ten behoeve van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vermelden wij hier dat de verwerker 
van de in verband met deze verklaring te verzamelen persoonsgegevens de stichting TON is, gevestigd Schiestraat 68, 
2201AT Noordwijk zh, Nederland  

 

INFORMATIE DIE WIJ VAN U MOGEN VERZAMELEN 

Het is ons toegestaan de volgende gegevens over u te verzamelen en te verwerken:  

• Aangeleverde Informatie: Deze informatie zal informatie bevatten die door u en / of door ons als onderdeel 
van uw aanvraag als relevant beschouwd worden met inbegrip van, maar niet uitsluitend, uw naam, uw 
contactinformatie en die van andere medewerkers of betrokkenen en gegevens van de financiële situatie van 
uw organisatie. 	

• Aanvullende informatie: 
Als u contact met ons opneemt, mogen wij: 	

 

COOKIES 

Een register bijhouden van die correspondentie.  
U vragen enquêteonderzoeken in te vullen die wij voor onderzoeksdoeleinden gebruiken, maar u hoeft daar niet op te 
reageren; Gegevens van uw bezoek aan de Website waaronder, maar niet uitsluitend, verkeersgegevens, weblogs en 
andere communicatiegegevens vastleggen, of dit nu vereist is voor ons eigen systeem of anderszins.  
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De Website gebruikt geen cookies voor eindgebruikers. Wij willen u erop wijzen dat derden (onder andere 
reclamenetwerken en externe serviceproviders zoals web traffic analysediensten) ook gebruik kunnen maken van 
cookies, waar wij geen zeggenschap over hebben. Deze cookies zijn waarschijnlijk analyse- en prestatiecookies of 
commerciële cookies. U kunt cookies blokkeren door de instelling te activeren op uw browser die u toestaat de 
instelling van sommige of alle cookies te weigeren.  

 

WÁÁR WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OPSLAAN 

De gegevens die wij van u verzamelen kunnen worden overgedragen naar- en opgeslagen op de systemen van TON. 
De gegevens kunnen ook verwerkt worden door andere partijen die betrokken zijn bij de beoordeling en / of 
afhandeling van uw aanvraag. Door uw persoonsgegevens aan te leveren gaat u akkoord met deze overdracht, het 
opslaan en de verwerking. Wij zullen alle redelijke, noodzakelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat er met uw 
gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacy-beleid wordt omgegaan.  

Alle informatie die u ons verschaft wordt op onze beveiligde servers bewaard.  

Helaas is informatieoverdracht via Internet niet helemaal veilig. Hoewel wij onze best zullen doen uw gegevens te 
beschermen, kunnen wij de veiligheid van de van of naar de Website of de App overgedragen gegevens niet 
garanderen; overdracht is altijd voor uw eigen risico. Als wij uw informatie eenmaal hebben ontvangen, zullen wij 
strikte procedures en veiligheidsmaatregelen treffen om onbevoegde toegang tot uw gegevens te trachten te 
voorkomen.  

 

HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE.  

Het primaire gebruik van de door u aan ons aangeleverde of door de App verzamelde gegevens, is de eventuele 
Subsidieverstrekking. Dit houdt in, maar is hiertoe niet beperkt, dat bekendmaking van gegevens (met inbegrip van 
persoonsgegevens) aan derden het doel heeft tot een juiste beoordeling te komen en uw aanvraag verder goed af te 
handelen.  

Wij kunnen uw informatie gebruiken om met u in contact te treden via e-mail en/ of telefoon om meer te weten te 
komen over de aanvraag en de achtergronden van de door u geleverde informatie. Wij kunnen ook contact met u 
opnemen om u te informeren over onze manier van werken en om informatie van u te ontvangen over de status van 
uw project/ aanvraag.  

 

BEKENDMAKING VAN UW INFORMATIE.  

In het licht van de aard en het doel van TON erkent u en gaat u akkoord met het feit dat wij de door u aangeleverde 
persoonsgegevens delen met de volgende partijen teneinde de subsidie aanvragen te kunnen beoordelen en 
uittbetalingen te kunnen doen:  

• Door ons betrokken financieel en/ of fiscaal deskundigen; 	
• Door ons geëngageerde betrokkenen die inhoudelijk kennis hebben over uw project/ aanvraag; 	
• Technische adviseurs en dienstverleners; 	
• Andere partijen die behulpzaam kunnen zijn bij het beoordelen van subsidieverzoeken. 	

Ook mogen wij uw persoonlijke informatie bekend maken aan derden als wij verplicht zijn uw 
persoonsgegevens te delen of openbaar te maken om te voldoen aan de verplichtingen of eisen uit hoofde van 
wet- of regelgeving teneinde: 	

- onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen of toe te passen en andere overeenkomsten, of om potentiële overtredingen 
te onderzoeken; of 
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- de rechten, bezittingen of veiligheid te beschermen van u, TON, onze adviseurs en van anderen. Dit houdt ook in het 
uitwisselen van informatie met andere bedrijven teneinde te beschermen tegen fraude of oneigenlijk gebruik.  

 

UW RECHTEN 

De basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens is uw toestemming daarvoor.  

• U hebt het recht uw toestemming op ieder moment in te trekken door zich terug te trekken en uw aanvraag te 
annuleren ons daartoe een verzoek te sturen via info@TONnoordwijk.nl 	

• U hebt het recht om ons een verzoek te doen tot correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. 	
• U hebt het recht op het overdragen van uw gegevens naar andere systemen. 	
• U hebt het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken. 	
• U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende instantie, in Nederland de 

Autoriteit Persoonsgegevens. 	
• U hebt het recht om uw gegevens in het TON systeem te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. 	
• U hebt het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. 	

Normaalgesproken stellen wij u op de hoogte (voordat wij uw gegevens verzamelen), als wij van plan zijn 
deze gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als wij van plan zijn uw informatie bekend te 
maken aan een derde voor dergelijke doeleinden. U kunt uw recht deze verwerking tegen te houden 
uitoefenen door contact op te nemen met ons via het e-mailadres: info@TONnoordwijk.nl 	

De Website kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar andere relevante websites, waaronder, maar niet 
beperkt tot, websites waarop er voor TON reclame wordt gemaakt. Wij wijzen u erop dat, als u een link naar 
zo'n website volgt, deze websites en eventuele diensten welke daardoor toegankelijk worden, hun eigen 
privacy-beleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid nemen of aansprakelijkheid accepteren voor een 
dergelijk beleid of voor het verzamelen van persoonsgegevens -zoals bijvoorbeeld contact- en locatiegegeven 
via deze websites- of voor het leveren van diensten. Controleer het beleid voor u persoonsgegevens aanlevert 
aan deze websites of gebruik maakt van daar aangeboden diensten. 	

 

TOEGANG TOT INFORMATIE	

De AVG verleent u het recht informatie in te zien die wij over u in bezit hebben. Uw toegangsrecht kan in 
overeenstemming met die verordening worden uitgeoefend. Een dergelijk verzoek is kosteloos en dient te 
worden aangevraagd via een e-mail aan: info@TONnoordwijk.nl 	

 

WIJZIGINGEN AAN DE PRIVACYREGELING	

Eventuele veranderingen die wij in de toekomst aan onze privacyregeling aanbrengen zullen op deze pagina 
worden gepubliceerd en, waar wenselijk, aan u worden medegedeeld door u op de hoogte te brengen van een 
verandering als u de volgende keer de App opstart of op de Website inlogt. De nieuwe voorwaarden kunnen 
op het scherm worden getoond en er kan u gevraagd worden ze te lezen en te accepteren voordat u verder kunt 
gaan met het gebruik van de website. 	

 

CONTACT	

Vragen, commentaar en verzoeken met betrekking tot deze privacyregeling zijn welkom en kunt u per e-mail 
richten aan info@TONnoordwijk.nl of per post naar TON, Postbus 34, 2200 AA Noordwijk ZH. 	


