Privacyverklaring De Ontmoeting
Hier vind je de privacyverklaring van de Ontmoeting te
Wageningen. Hierin staat beschreven hoe we omgaan
met jouw persoonlijke gegevens die worden verzameld.

1. Inleiding
In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd
waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens
opgeslagen worden.
Er zijn verschillende situaties waarin jouw gegevens door de Ontmoeting verzameld
worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw
wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij
je niet prettig voelt bij het gebruik van jouw gegevens door de Ontmoeting, of je
gegevens aangepast of verwijderd wilt hebben, neem dan gerust contact op!
Contactgegevens
De Ontmoeting
reactie@ontmoetingwageningen.nl
Asterstraat 345 | 6708 DV | Wageningen

2. Doel gegevens
Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door de
Ontmoeting. Deze worden hieronder toegelicht. De Ontmoeting heeft niet de intentie
om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen.
- Adressenbestand
Zodra jij aangeeft bij de Ontmoeting te willen horen, geef je je contactgegevens door
aan het secretariaat. Deze worden opgenomen in het adressenbestand. Het
adressenbestand wordt gehost door VigilantDMS en bevindt zich in de cloud
(Contactpersoon: Dirk Visser). De omgeving is beveiligd met een wachtwoord
waardoor alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot deze gegevens.
Het gaat om de volgende gegevens:
Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adres en woonplaats
E-mailadres en telefoonnummer (vast en mobiel)

Thuiswonende kinderen tot 18 jaar (indien van toepassing)
Partner van (indien van toepassing)
- Financiële administratie
Als je de Ontmoeting financieel ondersteunt worden je (bank)gegevens opgenomen
in de financiële administratie. Dit geldt ook als je een declaratie doet bij de
Ontmoeting. De financiële administratie is gekoppeld aan het adressenbestand,
dezelfde software wordt daarvoor gebruikt en dezelfde vorm van beveiliging is van
toepassing. Persoonlijke (financiële) gegevens komen niet terug in financiële
overzichten.
- Het versturen van nieuwsbrieven en e-mail
De Ontmoeting stuurt via e-mail nieuwsbrieven aan haar actieve deelnemers. Deze
nieuwsbrieven worden alleen verzonden na toestemming van de deelnemers voor
het gebruik van het e-mailadres. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op interne
communicatie over de bijeenkomsten en activiteiten in de Ontmoeting.
- Contact opnemen via website
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met de Ontmoeting
via het contactformulier op de website of via het sturen van een email. Hiermee geef
je toestemming om deze gegevens te verzamelen en je terug te kunnen mailen. In
het contactformulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om
antwoord te kunnen geven op de vraag in het contactformulier. Dit betreft je naam,
e-mailadres, en je vraag (reactie).
- Analytics
De website van de Ontmoeting verzamelt jouw gegevens om de website te
verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn
dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie
zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle
gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming.
De Ontmoeting neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier
om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder
dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Ontmoeting) tussen zit.

3. Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door de Ontmoeting, maar nooit
langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een
wettelijke regeling je gegevens langer moeten bewaren.

- Adressenbestand
In het adressenbestand worden je gegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Ze
worden alleen gebruikt om contact op te nemen voor activiteiten gerelateerd aan de
Ontmoeting, zoals een jubileum.
- Financiële administratie
Je financiële gegevens worden 7 jaar bewaard nadat je besluit niet meer op te
trekken met De Ontmoeting.
- Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres wordt opgeslagen op de mailserver van het Gmail e-mailadres:
anitavandeontmoeting@gmail.com. De opslag van jouw gegevens is voor
onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link
onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar
reactie@ontmoetingwageningen.nl of anitavandeontmoeting@gmail.com.
- Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met de Ontmoeting via e-mail of het
contactformulier, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je
naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal
twee jaar bewaard.
- Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet
verbonden aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde
tijd bewaard binnen Google Analytics.

4. Delen en cookies
De Ontmoeting verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
De Ontmoeting gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

5. Beveiliging
De Ontmoeting neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat
jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact met ons op via reactie@ontmoetingwageningen.nl.

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens
worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software. De
persoonsgegevens die door de Ontmoeting of door eerder genoemde derden worden
beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een
wachtwoord.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een
wachtwoord. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt
beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat.
Dit betekent dat jouw verbinding met de website van de Ontmoeting privé is. Je
herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

6. Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
jouw persoonsgegevens door de Ontmoeting en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen
om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar
jou of een ander, een door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek
tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens sturen naar reactie@ontmoetingwageningen.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou
een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op jouw verzoek.
De Ontmoeting wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan
via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/
tip-ons

