PRIVACY VERKLARING

Dit is de privacyverklaring van de website van de Stichting Kanjers voor Kanjers (www.StichtingKanjersvoorKanjers.nl), hierna
‘de Website’. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Kanjers voor Kanjers van u als
bezoeker van de Website verwerkt. Stichting Kanjers voor Kanjers is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van
uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe er door Stichting Kanjers voor Kanjers wordt omgegaan met uw
persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van de Website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die (direct dan wel indirect)
herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon. Denk daarbij aan een naam, e-mailadres en IP-adres.
Het is voor ons belangrijk dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij zorgen er dan ook voor dat de
persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden:
•

alleen gebruikt voor de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld;

•

alleen verwerkt als daarvoor een rechtsgrond bestaat;

•

niet met anderen gedeeld, tenzij in deze privacyverklaring of bijbehorende cookieverklaring aangegeven;

•

zorgvuldig beveiligd.

Indien u vragen of opmerkingen hebt over de inhoud van deze privacyverklaring of als u bezwaar wilt maken tegen de manier
waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt een e-mail sturen aan
info@StichtingKanjersvoorKanjers.nl of gebruik maken van de contactgegevens die vermeld zijn aan het einde van deze
privacyverklaring.
Deze privacyverklaring is enkel van toepassing op de Website. Stichting Kanjers voor Kanjers is niet verantwoordelijk voor het
privacy beleid van andere websites en bronnen die op de Website worden genoemd of waarnaar verwezen wordt.

Deze privacyverklaring bevat informatie over:
•

Verwerkeringsdoeleinden en rechtsgronden

•

Ontvangers

•

Bewaartermijnen

•

Beveiliging

•

Websitebezoek en cookies

•

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

•

Klachten

•

Veranderingen

•

Identiteit

•

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor verschillende doeleinden en op basis van verschillende rechtsgronden. Wat deze
verschillende doeleinden en rechtsgronden zijn, zullen hierna nader worden toegelicht.
Aanmelden projecten en evenementen;
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het doel om u te kunnen aanmelden voor onze projecten en evenementen, zoals
aanvragen voor hulp en fondswervings-evenementen. De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel wordt gebaseerd
op twee rechtsgronden:

Ten eerste verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u
partij bent. De persoonsgegevens die wij op basis van deze grondslag verwerken zijn aangegeven met een sterretje (*). Het
verstrekken van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om uw inschrijving voor het betreffende evenement
te voltooien. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij uw inschrijving niet af stemmen op uw wensen en behoeften en/of
de inschrijving niet voltooien.
Ten tweede verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze gerechtvaardigde
belangen. Ons gerechtvaardigde belang is om u (indien nodig) te informeren over ontwikkelingen met betrekking tot het
evenement, op andere wijzen (dan per e-mail) contact met u op te kunnen nemen, en om het evenement af te stemmen op
uw wensen en behoeften. In dit kader verwerken wij bijvoorbeeld adresgegevens, gegevens betreffende uw functie,
telefoonnummers en eventuele aanvullende persoonsgegevens die u invult. Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij u met
betrekking het evenement (mogelijk) minder goed van dienst zijn.
Informeren over soortgelijke evenementen
Als u zich heeft aangemeld voor een evenement, dan kunnen wij u per e-mail informeren over soortgelijke evenementen als
waarvoor u zich heeft aangemeld. Deze verwerking baseren wij op ons gerechtvaardigde belang. Ons belang is daarbij om een
goede relatie met u te kunnen onderhouden. Bij elk bericht dat wij aan u in dat kader versturen, krijgt u de mogelijkheid om
zich af te melden.
Beantwoorden van uw berichten
Voor het doel om te reageren op door u aan ons gestuurde berichten, verwerken wij onder meer de persoonsgegevens die u
in en bij het bericht aan ons verstrekt. We baseren deze verwerking op basis van ons gerechtvaardigd belang om uw bericht te
kunnen beantwoorden.
Nieuwsbrief
U kunt zich op onze website inschrijven voor onze nieuwsbrief. In dat geval verwerken wij uw naam, geslacht, bedrijfsnaam en
e-mailadres. Deze verwerking wordt gebaseerd op uw voorafgaande verleende toestemming. U kunt uw toestemming te allen
tijde in trekken. Hoe u dit kunt doen wordt hieronder uitgelegd in de paragraaf ‘Toestemming’.
Websiteonderhoud en -analyse
De verwerking van uw persoonsgegevens voor het doel om het websitegebruik te analyseren en de Website te onderhouden,
vindt plaats op grond van onze gerechtvaardigde belangen. Ons gerechtvaardigd belang is het onderhouden van de Website
en het verkrijgen van informatie over de kwaliteit en efficiëntie van deze website. Voor meer informatie verwijzen wij naar
paragraaf 5 van deze privacyverklaring.
Toestemming
Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van door u verleende toestemming, dan kunt deze toestemming te allen tijde
intrekken door een e-mail te sturen naar info@StichtingKanjersvoorKanjers.nl of contact met ons op te nemen via de
contactgegevens onderaan dit document. Als u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan wordt u
in iedere nieuwsbrief de mogelijkheid geboden om zich hiervoor uit te schrijven. Hiermee trekt u uw toestemming voor het
ontvangen van de nieuwsbrief in. Het intrekken van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de
verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming heeft ingetrokken.
Ontvangers
Uw persoonsgegevens kunnen met derden worden gedeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een van de doeleinden
waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Derden waaraan wij persoonsgegevens doorgeven zijn:
Hostingdienstverlener Tizm, gevestigd te Lichtenvoorde, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder de naam ‘TIZM Internet Projects’, op wiens servers de website draait en de persoonsgegevens en data opgeslagen
worden;
Studio 544 te Groenlo. Deze partij heeft onze website gemaakt en pleegt onderhoud daaraan;

Google L.L.C. In het kader van ons gebruik van Google Analytics ontvangt Google een deel van uw IP-adres. Voor meer
informatie verwijzen wij naar de paragraaf ‘5. Websitebezoek en cookies’.
Indien de wet dit vereist hebben wij met onze ontvangers conform de toepasselijke privacywet- en regelgeving (sub)verwerkersovereenkomsten gesloten. Naast het hierboven genoemde stellen wij persoonsgegevens aan derden ter
beschikking als een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel ons daartoe verplicht.
Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het realiseren van de hierboven genoemde
doeleinden, tenzij er een langere bewaartermijn geldt op grond van de wet. Persoonsgegevens worden na het verstrijken van
de bewaartermijn zo spoedig mogelijk verwijderd. Zodra u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of andere berichten, zullen we uw
persoonsgegevens verwijderen.
Voor de specifieke bewaartermijnen van de verschillende cookies wordt verwezen naar paragraaf 5 en onze cookieverklaring.
Beveiliging
Ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik hebben wij passende
technische en organisatorische maatregelen genomen.
Websitebezoek en cookies
Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk
hierbij aan de opgevraagde pagina, een onderdeel van uw IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Deze logfiles worden
uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 12 maanden bewaard.
Daarnaast worden via onze website cookies geplaatst. Hoofdzakelijk zijn dit cookies voor Google Analytics. Voor meer
uitgebreide informatie over de cookies die wij plaatsen verwijzen wij naar onze cookieverklaring.
Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen om inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Wanneer u
van mening bent dat uw persoonsgegevens niet (meer) juist of volledig zijn, kunt u een verzoek indienen om uw
persoonsgegevens aan te vullen, te rectificeren en / of in bepaalde gevallen, te verwijderen. U kunt ook een verzoek indienen
om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen
aan een andere partij.
Wij wijzen u ook op uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons
gerechtvaardigde belang (vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen) of – indien van toepassing – tegen
onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.
Uw verzoek of bezwaar kunt u sturen naar info@StichtingKanjersvoorKanjers.nl. U kunt ook gebruik maken van de
contactgegevens zoals vermeld onderaan dit document. Wij kunnen u vragen om aanvullende informatie aan te leveren om zo
uw identiteit te bevestigen. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen of u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek
(nog) niet kan worden uitgevoerd.
Klachten
U hebt te allen tijden een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot de manier waarop er met uw
persoonsgegevens wordt omgegaan.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden die onze website biedt. Eventuele aanpassingen
en/of veranderingen hierin kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig
deze privacyverklaring op onze website te raadplegen.

Identiteit
Stichting Kanjers voor Kanjers is verantwoordelijk voor de persoonsgegevensverwerking die plaatsvindt in het kader van
onze website.
Stichting Kanjers voor Kanjers heeft in dat kader te gelden als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming:
Stichting Kanjers voor Kanjers N.V.
De Pas 40
7123 AG Aalten
KvK 09196013
Vragen over deze privacyverklaring van Stichting Kanjers voor Kanjers kunnen per e-mail via
info@StichtingKanjersvoorKanjers.nl of per post (t.a.v. de voorzitter van het bestuur) gesteld worden.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 januari 2020.

