
 
 
 
Privacy Statement Stichting Luchtfonds 
 
Laatste update: 11 oktober 2020. 
 
 
1. Verantwoordelijke met contactgegevens 
 
Stichting Luchtfonds 
 
Bij eerste inschrijving op datum 25 mei 2018 geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 71730583 met als doelstelling: “Het voorkomen 
van luchtverontreiniging in de woonomgeving veroorzaakt door het 
verbranden van hout, houtpellets, biomassa en aanverwante brandstoffen.” 
 
Statutair eerst gevestigd in gemeente Stichtse Vecht, later gemeente 
Winterswijk. Adres secretariaat: 7126 BG Bredevoort, nummer 25. 
 
Contact: info@luchtfonds.nl, 06 204 31 424. 
 
Per januari 2019: inschrijving in ANBI-register. 
 
  
2. Persoonsgegevens 
 
Stichting Luchtfonds bewaart, indien u hiermee middels instemming via de 
websites Luchtfonds.nl en Houtrook.nl hiermee bent akkoord gegaan, uw 
emailadres, voornaam/letters en achternaam, woonplaats en adres. 
 
- Deze gegevens worden onder géén beding verstrekt aan derden; 
- Luchtfonds bedrijft slechts generieke acquisitie voor donaties en activiteiten; 
de stichting bedrijft derhalve géén persoonlijke acquisitie voor bijvoorbeeld 
donaties via telefoon of andere direct op de persoon gerichte contacten; 



- Luchtfonds zal hooguit in een emailbericht en of generiek via sociale media 
wijzen op de mogelijkheid van het doen van donaties of via generieke 
oproepen om actief te worden; 
- Wel ontvangt u mogelijk emailberichten om u bijvoorbeeld te wijzen op 
nieuwe content op de website en/of nieuws rond houtrookoverlast en 
aanverwante onderwerpen; deze berichten worden altijd “bcc” verzonden 
opdat derden uw emailadres niet kunnen zien of registreren; 
- Indien u geen berichten van Stichting Luchtfonds meer wenst te ontvangen, 
wordt u emailadres geschrapt nadat u dit via een retour-antwoord of op 
andere wijze aan ons heeft kenbaar gemaakt.  
 
 
3. Cookies 
 
Stichting Luchtfonds maakt geen gebruik van cookies-data die via de website 
zouden kunnen worden vergaard noch doen wij eigenhandig aan 
dataverzameling voor welk doel dan ook. Slechts rechtstreeks door u ter 
beschikking gestelde gegevens worden bewaard. 
 
Uw meldingen van bijvoorbeeld houtrookoverlast worden geanonimiseerd 
gebruikt voor eigen onderzoek en/of onze sociale media en/of om 
bijvoorbeeld instanties en overheden te alarmeren en inzicht te kunnen geven 
in de omvang van de problematiek.  
 
Ook geanonimiseerd zijn eventuele citaten die wij gebruiken uit uw 
klachtmeldingen en andere reacties; hierbij zullen wij onder geen beding 
namen noemen, maar in zijn algemeenheid wel de woonplaats en/of naam van 
de gemeente van vestiging van de melders. 
 
 
4. Gegevens inzien 
 
Stichting Luchtfonds is te allen tijde bereid u uw bewaarde persoonsgegevens 
te laten inzien, te doen corrigeren of te doen verwijderen. Via e-mail, post of 
telefoon kunt u een verzoek hiertoe indienen via de genoemde 
contactkanalen.  
 
Wel zullen wij er ons vooraf van verwittigen dat u bent wie u zegt te zijn, zodat 
wij niet het risico lopen alsnog gegevens aan derden te verstrekken. Wij zullen 
u dus vragen bewijs van identiteit te leveren voordat wij u op de hoogte 



brengen van hetgeen Stichting Luchtfonds over u in zijn digitale bestanden 
beschikbaar heeft.  
 
Vooraf stellen wij u in kennis van de termijn waarop u over de gevraagde data 
kunt beschikken. 
 
6. Beveiliging persoonsgegevens 
 
Stichting Luchtfonds doet haar uiterste best eventuele persoonlijke data van 
relaties en contacten uit heden en verleden te beschermen tegen misbruik, 
hacking en verspreiding.  
 
Indien Stichting Luchtfonds naar uw mening desondanks inbreuk heeft 
gemaakt op uw gegevens, vernemen wij dit graag ten spoedigste. 
 
Zie voor contact: de gegevens bovenaan dit privacy statement. 
 


