
Privacyverklaring 
Privacyverklaring Vereniging Vrienden van het landgoed De Fraeylemaborg 

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we voor de Vereniging Vrienden 

van het landgoed De Fraeylemaborg, verzamelen, waarom we deze gegevens 

verzamelen en hoe we hiermee u gebruikservaring verbeteren. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de Vereniging Vrienden van 

het Landgoed De Fraeylemaborg, afgekort tot vriendenvereniging. De 

vriendenvereniging is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites 

en bronnen. We respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website. En 

zorgen ervoor dat eventuele persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk 

wordt behandeld. 

Ons gebruik van verzamelde gegevens 
Doeleinden en grondslagen 
Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken op basis van zes, in de wet 

vastgelegde, grondslagen. We noemen er vijf: 

1. uw toestemming; 

2. voor de uitvoering van een overeenkomst met u; 

3. om te voldoen aan een wettelijke verplichting; 

4. vanwege de uitvoering van een taak van algemeen belang; en 

5. vanwege onze gerechtvaardigde belangen. 

Onze gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: reclame, naamsbekendheid 

creëren voor het landgoed, communicatie, relatiebeheer en intern beheer. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden, op basis 

van de daarbij genoemde grondslagen: 

1. Administreren van de financiële bijdragen. 

2. De naam, adres, woonplaats voor het versturen van vriendenberichten. Om dit 

mogelijk te maken worden de gegevens ter beschikking gesteld aan de 

drukker. De drukker mag de informatie uitsluitend gebruiken voor het drukken 

van de brieven. 

3. De naam en het e-mail adres (indien opgegeven) voor het per e-mail versturen 

van gerichte berichten betrekking hebbende op de Vriendenvereniging en op 

Stichting Landgoed De Fraeylemaborg, zoals over bijeenkomsten of 

betalingsverzoeken. Het telefoonnummer wordt dan gebruikt als contact via 

andere middelen niet lukt. Het telefoonnummer is alleen bekend bij de 

secretaris van de vriendenvereniging. 

4. Voor reclame- en marketingdoeleinden en relatiebeheer, waaronder het 

verzenden van nieuwsbrieven, vanwege onze gerechtvaardigde belangen en 

waar nodig op grond van uw toestemming.  

De nieuwsbrief voor de leden van de Vrienden wordt verzonden door de 

Fraeylemaborg op basis van door het bestuur aangedragen e-mailadressen 

en eventuele mutaties. Degenen die zich rechtstreeks voor FraeylemaNieuws 

aanmelden via de website van het landgoed vallen derhalve buiten “ons” 



adressenbestand en worden toegevoegd aan het bestand voor 

belangstellenden. 

5. De gegevens worden niet gebruikt voor andere doelen. 

Het bestuur heeft toegang tot de gegevens. Het bestuur deelt de gegevens alleen 

met het bestuur van Stichting Landgoed De Fraeylemaborg, wanneer het bestuur 

van de Stichting dit nodig heeft voor gerichte berichten over haar eigen Stichting. 

Communicatie 
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die 

berichten bewaren. Het kan zijn dat we u in bepaalde situaties naar persoonlijke 

gegevens vragen. Met deze gegevens kunnen we uw aanvraag voor een 

vriendenlidmaatschap afhandelen of uw vraag beter beantwoorden. De gegevens 

worden opgeslagen in een bestand. Wij combineren deze gegevens niet met andere 

persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

Doelen 
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doelen dan beschreven in 

dit privacybeleid, tenzij we hiervoor van tevoren uitdrukkelijk uw toestemming vragen 

en krijgen. 

Derden 
Eventuele informatie over u delen we nooit met derden. In enkele gevallen kan de 

informatie intern gedeeld worden. De bestuursleden respecteren de  

vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Keuzes voor persoonsgegevens 
Wij bieden de leden van de Vereniging Vrienden de mogelijkheid tot het inzien, 

veranderen, of verwijderen van hun persoonlijke informatie die op enig moment aan 

ons is verstrekt. 

Vragen en feedback 
Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u altijd contact met ons opnemen: 

vrienden@fraeylemaborg.nl  

Disclaimer: 
De Vriendenvereniging besteedt aandacht aan de informatie op haar websites. 

Ondanks dat kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van 

die informatie. Aan de informatie op deze site kunt u dan ook geen rechten ontlenen. 

De Vriendenvereniging sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect 

en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van 

deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om 

deze site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen. 

Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn alleen opgenomen ter 

informatie van u, de bezoeker van de site. De Vriendenvereniging staat niet in voor 

de inhoud of betrouwbaarheid van die websites en hyperlinks. 


