Privacy-statement Stichting Wereldwinkel Wassenaar
Wereldwinkel Wassenaar hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie
geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daar daarom zorgvuldig mee
om. Wereldwinkel Wassenaar houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met
zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy
statement;
•

Zorgen dat verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot de gegevens die
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

•

Uitdrukkelijk vragen om uw toestemming voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;

•

Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
verwerking van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

•

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

•

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen
wijzen en deze respecteren.

Wereldwinkel Wassenaar is verantwoordelijk voor een correcte verwerking van de
verstrekte persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in
algemene zin, vragen hebt hierover kunt u contact met ons opnemen via
info@wereldwinkelwassenaar.nl .
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Wereldwinkel Wassenaar alleen gebruikt voor het
versturen van nieuwsbrieven, e-mails en/of aankondigingen van activiteiten van de stichting.
De persoonsgegevens die hiervoor nodig zijn en kunnen worden gevraagd, zijn:
− Voornaam (of voorletter(s))
− Tussenvoegsel
− Achternaam
− Adresgegevens (straat, postcode, woonplaats)
− Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
Verstrekking aan derden
Uitgangspunt is dat wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken,
tenzij dit wettelijk verplicht is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. De gegevens die u aan ons geeft, kunnen
wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de
hierboven beschreven doeleinden.
Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Op verzoek (bij voorkeur schriftelijk)
verwijderen wij uw gegevens uit ons adressenbestand.
Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te bescherming tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
− Wereldwinkel Wassenaar neemt geen persoonsgegevens op zonder nadrukkelijke
toestemming en bewaart de digitale gegevens in een lokaal opgeslagen en beschermd
bestand.
− Wereldwinkel Wassenaar evalueert de maatregelen met betrekking tot de bescherming
van persoonsgegevens indien nodig én in ieder geval eenmaal per jaar.
− De bestuursleden van Wereldwinkel Wassenaar zijn geïnformeerd over het belang van
de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent u gegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van alle persoonsgegevens die we van u
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door ons of door een van onze medewerkers. Ook heb u het recht de door
u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij
indien gewenst. Voor vragen hieromtrent en/of doorgeven van wijzigingen kan contact
opgenomen worden met info@wereldwinkelwassenaar.nl .
Bijzondere gegevens (beeld- en audiomateriaal) Bij activiteiten kunnen beeld- of audioopnamen worden gemaakt van deelnemers. Deze foto’s kunnen eventueel worden gebruikt
voor nieuwbrieven, het jaarverslag of bij presentatie bij één van de activiteiten van
Wereldwinkel Wassenaar. Foto’s met herkenbare personen zullen nooit zonder toestemming
op sociale media worden geplaatst.
Data-beveiligingslek
Bij een eventuele lek van persoonsgegevens, zullen we alles in het werk stellen om iedereen
die in het adressenbestand is opgenomen hierover zo snel mogelijk te informeren en de
Autoriteit Persoonsgegevens uiterlijk binnen een week na constatering hiervan in kennis te
stellen.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw gegevens
willen rectificeren of verwijderen, dan vragen we u hierover contact op te nemen met de
secretaris van Wereldwinkel Wassenaar. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan
contact met ons op via info@wereldwinkelwassenaar.nl .

