Privacy Protocol Stichting 7090
Bescherming persoonsgegevens
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Stichting 7090 zal uw persoonlijke gegevens niet aan
derden verkopen of verstrekken. Alle door ons verzamelde persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel
waarvoor ze aan ons zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) en de Telecommunicatiewet
Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download heeft aangevraagd of een product heeft
aangekocht in onze webshop zal aan u gevraagd worden uw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de
noodzakelijke gegevens die u zelf aan ons verstrekt in een apart spreadsheet. Deze gegevens worden uitsluitend
lokaal op een computer bewaard.
Met welk doel en op basis van welke grondslag gebruiken wij persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
- om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- om goederen en diensten bij u af te leveren
- om partners of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is
- om onze dienstverlening te optimaliseren
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet.
Dit houdt onder meer in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor deze verkregen zijn en op
een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
Alle gegevens worden uitsluitend lokaal op de computer van Nora Mulder, Bas Wiegers en/of Koen Kaptijn
opgeslagen, niet op een server. Er wordt elk kwartaal een back-up gemaakt.
De gegevens worden alleen verstrekt of openbaar gemaakt na schriftelijke en nadrukkelijke toestemming van de
betrokkene. Bij bezoek aan de website van Stichting 7090 worden geen cookies geplaatst.
Voorts werken wij alleen met leveranciers die werken en leveren conform de AVG.
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Stichting 7090 bewaart uw persoonsgegevens net langer dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Hiervoor
wordt een termijn van zeven jaar gehanteerd vanaf het laatste contactmoment. Daarna worden de gegevens
vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht
om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens door Stichting 7090. Wij willen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

