
 
 
 
 

 
PRIVACYVERKLARING 
 
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. 
Stichting International Study-centre for Independent Search for truth valt onder de werking van deze 
Verordening. 
 
Deze privacyverklaring heeft de volgende onderwerpen. 
 

1. Algemene informatie 
2. Doelen van de verwerking van persoonsgegevens 
3. Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens 
4. Beveiliging van persoonsgegevens 
5. Uitwisseling van persoonsgegevens 
6. Privacy rechten 

 
1.  ALGEMENE INFORMATIE 

 
Stichting International Study-centre for Independent Search for truth (Stichting I.S.I.S.) is een 
levensbeschouwelijke organisatie. 
Wij hebben als doel het verspreiden van de Theosofia. Deze verspreiding is vertaald in vijf 
doeleinden, die zijn verwoord op onze website en op ons informatiemateriaal. 
Om ons doel te verwezenlijken geven wij onder andere lezingen, cursussen en Symposia.  
Ook geven wij Theosofische boeken uit en ons periodieke tijdschrift Lucifer – De Lichtbrenger. Deze 
kunnen ook via onze webshop worden besteld. 
Lezingen kunnen via livestream worden gevolgd. Of kunnen later worden besteld en geleverd. 
 

2. DOELEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS. 
 
De doelen van de verwerking van uw gegevens zijn: 

• Om u informatie toe te sturen van onze activiteiten middels reguliere alsmede digitale post; 
• Als u een abonnement heeft op ons tijdschrift Lucifer – de Lichtbrenger u deze toe te sturen 

middels reguliere alsmede digitale post 
• De door u bestelde boeken in de webshop toe te sturen. 

 
3. RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

 
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende AVG-grondslagen. 

• Toestemming van u als betrokken persoon 
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. 

 
4. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS 

 
In ons persoonsgegevens bestand worden de volgende gegevens bewaard. 
 Naam  
 Voornamen of voorletters 
 Adres 
 Woonplaats en postcode 
 Land 
 Telefoonnummer*  
 Email adres* 
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Wij nemen passende maatregelen om uw gegevens te beschermen. Alleen noodzakelijke medewerkers 
zijn geautoriseerd tot de persoonsgegevens. Verwerkingen van gegevens worden gelogd. 
 

5. UITWISSELING EN VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN
  

Wij geven verstrekte persoonsgegevens aan geen enkele andere organisatie. 
 

6. PRIVACYRECHTEN 
 
Indien u wenst kunt u inzage krijgen in de gegevens die wij van u hebben. 
U kunt bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over onze service die wij u per post of 
email toesturen. Dit kunt u schriftelijk doen aan Stichting I.S.I.S., De Ruijterstraat 74, 2518 AV Den 
Haag. Uw gegevens worden dan uit het bestand verwijderd.  
Als u post krijgt via e-mails, dan heeft deze post een ‘Beheer van uw aanmelding’/ ‘Manage 
subscriptions’ en een ‘Uitschrijven’/ ‘Unsubscribe’ knop waarmee u zich kunt afmelden. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


