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1. Doel 

De Stichting Maatschappij en Veiligheid respecteert de eisen uit de privacywetgeving zoals vastgelegd 

in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring legt de Stichting 

Maatschappij en Veiligheid uit welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden 

deze gegevens worden verwerkt. 

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

Via de website van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (www.maatschappijenveilgheid.nl) kan 

worden ingeschreven op onze digitale nieuwsbrief. Door opgave van een e-mailadres wordt 

toestemming verleend om dit op te slaan en de digitale nieuwsbrief toe te sturen. Deze informatie 

wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.  

Op onze website kan een reactie worden achtergelaten middels het opgeven van naam en e-

mailadres. Dit e-mailadres wordt niet gepubliceerd op de website; definitieve plaatsing van de reactie 

op de website vindt plaats, na inhoudelijke screening, met vermelding van de opgegeven naam. Deze 

gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. 

Ieder jaar is het mogelijk om moedige burgers te nomineren voor onze prof. mr. Pieter van 

Vollenhoven Penning. Via onze website is hiervoor een voordrachtformulier beschikbaar. Alle 

persoonsgegevens die via dit formulier in ons bezit komen, zullen voor geen andere doeleinden 

worden gebruikt dan in het kader van de prof. mr. Pieter van Vollenhoven Penning. Indien de pers via 

ons in contact wil komen met de penningwinnaars, dan zullen wij alleen na uitdrukkelijke toestemming 

van de betrokkenen persoonsgegevens aan de pers geven. De persoonsgegevens van de uiteindelijke 

penningwinnaars zullen in ons archief worden bewaard tot het moment dat deze penning niet meer 

wordt uitgereikt. Dit in verband met een eventuele reünie van alle penningwinnaars van verschillende 

jaren. Verder zal de penningwinnaars expliciet om toestemming worden gevraagd voor het vermelden 

op onze website van hun naam en bijbehorende foto van de penninguitreiking. 

De persoonsgegevens van genomineerden die de penning niet hebben verworven zullen niet worden 

bewaard. 
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Onze website www.maatschappijenveiligheid.nl maakt gebruik van Google Analytics. Hierop is de 

Verwerkersovereenkomst met Google van toepassing volgens de door Google opgestelde 

overeenkomst. De stichting verleent Google geen toestemming om gegevens te delen, alle opties 

binnen Google Analytics zijn hiervoor uitgeschakeld.  

Persoonsgegevens die via correspondentie gericht aan smv@maatschappijenveiligheid.nl of per post 

aan onze stichting worden gezonden zullen worden bewaard zolang als het nodig is voor de volledige 

beantwoording en afhandeling daarvan.  

3. Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld? 

Bij aanmelding voor de digitale nieuwsbrief wordt het opgegeven e-mailadres verstrekt aan de 

organisatie YMLP (YourMailingListProvider), een nieuwsbrieven softwarebedrijf. Alleen het opgegeven 

e-mailadres wordt verstrekt. Op samenwerking tussen de Stichting Maatschappij en Veiligheid en 

YMLP is een Verwerkersovereenkomst van toepassing.  

4. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard? 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te 

realiseren waarvoor deze gegevens zijn verzameld (zie punt 2.).  

5. Inzage, correctie en recht van verzet 

Het is te allen tijde mogelijk om, na een schriftelijk verzoek, de door ons verwerkte persoonsgegevens 

in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.  

6. Aanpassen privacyverklaring 

De Stichting Maatschappij en Veiligheid behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot 

tijd aan te passen. Wijzigingen zullen op de website www.maatschappijenveilgheid.nl worden 

gepubliceerd. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na publicatie ervan van kracht.  
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