
 

PRIVACYVERKLARING STICHTING LOODS 24 EN JOODS KINDERMONUMENT 

 

1. Inleiding 

Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument vindt de bescherming van persoonsgegevens 

belangrijk. Bij de bescherming van persoonsgegevens gaat het steeds om gegevens van levende 

personen. 

 

In deze privacyverklaring leest u op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan en wat u van 

ons kunt verwachten. Zo staat in deze verklaring welke gegevens wij verzamelen en gebruiken, hoe en 

met welk doel wij dat doen en wat uw rechten zijn.  

 

De privacyverklaring kan gewijzigd worden, bijvoorbeeld naar aanleiding van wetswijzigingen. Op 

deze pagina vindt u steeds de meest recente versie. 

 

2. Onze gegevens en doelstelling  

Adres secretariaat:  

Tiberiaslaan 36 

3061 BJ Rotterdam 

KvK-nummer: 41133010 

Website: www.loods24rotterdam.nl 

Mailadres: info@loods24rotterdam.nl en secretariaat@loods24rotterdam.nl 

 

Onze stichting heeft tot doel het in stand houden van blijvende herinneringen aan het leven, de 

verdrijving, de deportatie en het vermoorden van joodse mensen in Rotterdam en de Zuid Hollandse 

eilanden tijdens de periode 1940-1945 door: 

- het realiseren en het in stand houden van monumenten en plaquettes in Rotterdam; 

- het aanbieden van een onderwijsproject aan de Rotterdamse basisscholen;  

- het bemiddelen bij en bevorderen van de plaatsing van Stolpersteine; 

- deelname aan en bevordering van het programma “Open Joodse Huizen” en  

- alles wat in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. 

 

3. Ontvangers van persoonsgegevens 

 De gegevens die onze stichting ontvangt en verwerkt worden beheerd door: 

 

- Mailchimp 

De nieuwbrieven worden verzonden met Mailchimp. Wanneer u zich aanmeldt voor de 

nieuwsbrief wordt uw mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde 

lijst binnen Mailchimp. Mailchimp maakt gebruik van ‘open & click tracking’ hetgeen 

betekent dat klikgedrag te herleiden is. 

 

- Netrex 

De e-mails van de stichting worden gehost bij Netrex. Als u contact opneemt via formulieren 

of via de e-mail, worden die mails opgeslagen op de servers van Netrex. 

 

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?  

Wij verwerken de volgende gegevens: 

- Voor- en achternaam  

- Adresgegevens  

- Telefoonnummer  

- E-mailadres 

- Relatie tussen de aanvrager van een stolperstein en degene voor wie de stolperstein wordt 

geplaatst. 
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5. Wanneer en met welk doel verwerken wij persoonsgegevens? 

Uw gegevens worden verwerkt als u contact met ons opneemt via een van onze e-mailadressen, via 

een formulier op onze website of na telefonisch contact.  

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:  

- Het versturen van onze nieuwsbrief, indien u zich daarvoor heeft aangemeld.  

- Voldoen aan verzoeken die u tot ons richt (bv beantwoording van vragen, het behandelen van 

aanvragen voor het plaatsen van Stolpersteine).  

- Het toezenden van facturen. 

- Het voeren van een deugdelijke administratie. 

- Nakoming van wettelijke verplichtingen. 

 

Uw persoonsgegevens verwerken wij uitsluitend met uw toestemming en verstrekken wij nooit aan 

derden. Wel behouden wij ons het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit een wettelijk 

vereiste is. 

 

Gegevensverstrekking naar landen waar geen gelijk beschermingsniveau is, gebeurt niet tenzij dit voor 

de uitvoering van een verzoek noodzakelijk is. Hierover vindt altijd van tevoren overleg plaats. 

 

6. Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens 

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van: 

- Een overeenkomst tot het plaatsen van Stolpersteine 

- Een overeenkomst tot het toezenden van onze nieuwsbrief 

- Een zwaarwegend eigen belang; onze stichting kan haar doelstelling slechts bereiken als het 

de gegevens van personen die met ons in contact komen, kunnen worden verwerkt. 

 

7. Beveiliging 

Wij maken van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën. De gegevens worden alleen beheerd in de 

onder 3. genoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door de stichting of door 

Mailchimp en Netrex worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via hun software en zijn beveiligd met 

een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. 

 

8. Bewaartermijn 

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende een termijn van maximaal vijf jaar, maar nooit langer 

dan nodig is voor het uitvoeren van de doelen waarvoor de gegevens zijn verwerkt.  

 

Voor het versturen van onze nieuwsbrief worden uw e-mailadres en naam opgeslagen in Mailchimp. 

Aan de opslag van die gegevens komt pas een einde wanneer u zich voor de nieuwsbrief afmeldt. 

 

Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de 

persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk is voorgeschreven.  

 

9. Uw rechten  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering van uw gegevens sturen naar 

secretariaat@loods24rotterdam.nl.  

 

Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek.  
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