
  

 

 

De Stichting Muziek en Cultuur Peize (MCP) vindt de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van haar donateurs en de bezoekers van de website 
essentieel. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De MCP houdt zich in alle gevallen aan de 
eisen die zijn gesteld Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De 

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de MCP. 
 

Verwerken van persoonsgegevens 
De MCP verwerkt uw persoonsgegevens bij bijhouden van haar 

donateurenbestand, het uitnodigen voor een donateursbijeenkomst, het innen 
van de jaarlijkse donatie danwel een eenmalige donatie en wanneer u contact 
met ons heeft. Deze gegevens worden door de MCP ook in groepsverband 

gebruikt om u op de hoogte te stellen over voor u (nieuwe) relevante diensten 
en/of activiteiten van de MCP. Indien u geen prijs stelt op deze informatie dan 

kunt u dit per mail melden. De MCP verzoekt u hierbij duidelijk aan te geven 
welke informatie u niet (meer) wil ontvangen: info@mcpeize.nl 

 

Klikgedrag 
Op de website van de MCP worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals 
de meest geraadpleegde pagina's. Het doel hiervan is om de website te 

optimaliseren. Ook kan de MCP de gegevens gebruiken om meer gerichte 
informatie op de site te zetten. Hiermee kan de MCP haar informatievoorziening 
aanpassen aan de wensen van de initiatiefnemers, donateurs en overige 

bezoekers van de site. 
 

Links naar andere sites 
Op de website van de MCP zijn enkele links naar websites van andere partijen 

opgenomen. De MCP draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop 
deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site 

een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in 
het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij. 
 

Beveiligen van persoonsgegevens 
De MCP heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te 
beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 
Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening 

gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de 
risico's van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens. 

 

Vragen 
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze sturen 
naar info@mcpeize.nl 
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