We gaan zorgvuldig om met uw privacy
Als het even kan, proberen we bij Power2Fly zo min mogelijk persoonsgegevens vast te leggen. Maar
sommige gegevens hebben we écht nodig. Denk aan de namen en e-mailadressen van relaties die
onze Nieuwsbrief willen ontvangen. Eén ding spreekt voor zich: als we iets over u vastleggen dat
beschermen we dat goed en bewaren we uw gegevens nooit langer dan nodig is. We houden ons
daarbij zorgvuldig aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Om u precies te laten weten waar u aan toe bent en hoe u uw gegevens kunt inzien, laten verwijderen
of laten veranderen, hier een overzicht met praktische informatie.

Bent u abonnee van onze Nieuwsbrief?
Dan gebruiken we uw naam en e-mailadres alleen voor het verzenden van de nieuwsbrief en het
jaarverslag of om u uit te nodigen voor evenementen van onze eigen stichting. In uitzonderlijke
gevallen kan het voorkomen dat we uw e-mailadres doorgeven aan een van onze partners omdat zij u
een (aan Power2Fly gerelateerd) aanbod willen doen. Wilt u dat niet? Dan kunt u ons daarover een
mail sturen.
Bewaartijd van uw gegevens: zo lang Power2Fly actief is en nieuwsbrieven verstuurt. Na afmelding
worden uw gegevens meteen gewist.
Afmelden voor de Nieuwsbrief en/of gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen? Stuur een mail
naar info@power2fly.nl.

Bent u donateur?
Mocht u een donatie doen via de site, dan worden uw naam en e-mail toegevoegd aan ons
mailbestand.
Bewaartijd van uw gegevens: zolang Power2Fly actief is en nieuwsbrieven verstuurt. Na afmelding
worden uw gegevens meteen gewist.
Afmelden en/of gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen? Stuur een mail naar info@power2fly.nl.

Bezoekt u onze website?
Houd er dan rekening mee dat we geen IP-adressen verzamelen en dat we alleen analytische cookies
en/of tracking cookies plaatsen op uw computer, mobiele telefoon of tablet, als u het gebruik van
cookies en andere tracking systems accepteert.
Een cookie is een klein tekstbestand dat we bij uw bezoek aan onze website op de harde schijf van
uw computer zetten. Daardoor kunnen we u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker herkennen.
Die gegevens kunnen we gebruiken om onze site nog beter op onze bezoekers af te stemmen.
Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik
van cookies.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
Google Analytics (analytische cookie).
Hoe u cookies moet verwijderen verschilt per besturingstype. Kijk voor meer informatie op: https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Meer weten over de bescherming van persoonsgegevens? Ga naar de site van de Autoriteit
persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

