Privacyverklaring Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver Delft
Inleiding
Per 25 mei 2018 geldt in de gehele Europese Unie dezelfde privacywetgeving: de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de ‘Wet bescherming
persoonsgegevens’. Het doel van de AVG is individuen controle te geven over de verwerking van hun
eigen persoonsgegevens.
Een ‘persoonsgegeven’ betreft alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze
persoon te herleiden is. Daarnaast kent de AVG bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die
duiden op een godsdienst of levensbeschouwing, ras, politiek gezindte, gezondheid of seksuele
leven.
De AVG legt aan partijen die persoonsgegevens verwerken verschillende verplichtingen op
afhankelijk van de rol die zij bij de verwerking vervullen. In het Privacydocument geeft Stichting
Duurzaamheidscentrum De Papaver (hierna: De Papaver) aan hoe zij omgaat met de
privacywetgeving. Daarnaast heeft De Papaver een register van verwerkingen opgesteld waarin een
overzicht staat van alle persoonsgegevens die door De Papaver worden verwerkt. In deze verklaring
wordt kort ingegaan op de gegevens die De Papaver verwerkt, voor welk doel en wat de rechten zijn
van betrokkenen.
Mag De Papaver persoonsgegevens verwerken?
De Papaver verwerkt persoonsgegevens als je gebruik maakt van één van haar diensten, een
overeenkomst met De Papaver aangaat of omdat je deze gegevens aan De Papaver verstrekt. In het
register van verwerkingen staan alle gegevens die De Papaver verwerkt. Het gaat o.a. om gegevens
voor het versturen van nieuwsbrieven, het huren van ruimtes, het huren of lenen van materialen, het
meedoen aan een activiteit, de publicatie van geplande of en het reserveren van lessen. Ook als je
een stage loopt of vrijwilliger wordt bij De Papaver slaat De Papaver persoonsgegevens op.
De Papaver verwerkt slechts persoonsgegevens, als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Voor
De Papaver gelden de volgende grondslagen: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting,
gerechtvaardigd en algemeen belang.
Voor welk doel verwerkt De Papaver gegevens?
De persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doelen:
•
•
•

verzending nieuwsbrieven over nieuwe activiteiten en producten (Vrienden van De Papaver,
belangstellenden, Supporter van Schoon, vrijwilligers)
informeren over, reserveren en huren van ruimtes en materialen en versturen van facturen
natuur, milieu- en duurzaamheidseducatie basisscholen:
- Het kunnen inloggen in de catalogus
- Het reserveren van producten uit de catalogus
- Het opvragen van je reserveringshistorie
- Het versturen van bevestigingen, herinneringen en evaluaties n.a.v. je reservering
- Het versturen van gerichte informatie met betrekking op je eerdere reserveringen of
functie.
- Het versturen van informatie over nieuwe educatieproducten dan wel nieuwe of
bestaande (seizoens)activiteiten
- Het versturen van eventuele facturen

•

het plaatsen van foto’s voor berichtgeving en promotie van activiteiten, lessen,
evenementen, bijeenkomsten e.d. op onze website, de diverse sociale media (onder meer
facebook, twitter, instagram), voor persberichten en verslaglegging.

Voor het publiceren van foto’s voor publiciteitsdoeleinden heeft De Papaver in het privacydocument
een uitgebreide werkwijze opgenomen.
Hoe lang mogen de gegevens bewaard blijven?
De Papaver zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk
geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. In het
privacydocument staan alle bewaartermijnen vermeld.
Mag De Papaver mijn gegevens met anderen delen?
De Papaver verstrekt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken, als dit nodig is
voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht heeft De Papaver een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van je gegevens. De Papaver blijft verantwoordelijk voor deze verwerking. In het privacydoument
staan alle organisaties waarmee De Papaver een verwerkersovereenkomst heeft gesloten.
Beveiliging
De Papaver heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere
ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Voor een uitgebreide beschrijving
kan je het privacydocument raadplegen.
Rechten van betrokkenen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens
• over te (laten) dragen (dataportabiliteit).
• te (laten) wissen
• in te zien
• te (laten) wijzigen en aan te vullen.
Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en minder gegevens
door De Papaver te laten verwerken.
Maak voor het uitoefenen van bovenstaande rechten een afspraak (link op website met
contact@papaverdelft.nl) om langs te komen. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt
aantonen dat de gegevens die je wil inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het
is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.
Je kan te allen tijde je aanmelding voor een nieuwsbrief intrekken.
Contactgegevens
Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, het privacydocument of het register van verwerkingen
neem dan contact op via contact@papaverdelft.nl.

Natuurlijk helpt De Papaver je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je
persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met De Papaver uitkomen, dan heb je
op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

