Privacyverklaring Stichting werkgroep Een Aarde
Stichting werkgroep Een Aarde is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.eenaarde.nl
info@eenaarde.nl
Molenakkers 11
5721 WR Asten
tel. 06 520 86 518
Persoonsgegevens die wij verwerken
Een Aarde verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten (projectaanvragers) en/of omdat u deze
gegevens zelf aan ons heeft verstrekt omdat u ons ondersteunt (medewerkers/sympathisanten). Hieronder vindt u een overzicht
van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor projectaanvragers:
 voor-en achternaam
 adresgegevens
 emailadres
 telefoonnummer
 bankgegevens, deze zijn in de meeste gevallen niet van de contactpersoon, maar van de stichting waarvoor deze
optreedt
Voor medewerkers/sympathisanten:
 voor-en achternaam
 adresgegevens
 emailadres
 telefoonnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken formeel bijzondere persoonsgegevens omtrent de etniciteit van onze medewerkers/sympathisanten en bezoekers
van onze markten doordat wij foto's op onze website plaatsen. Voordat we een foto verwerken van onze
medewerkers/sympathisanten, hebben wij specifiek toestemming gevraagd aan de betrokkenen.
Als bezoeker van een van onze markten, kunt u gefotografeerd worden. Deze foto kan op de website geplaatst zijn. Indien u ziet
dat er een foto van u op de website geplaatst is, waarvan u wilt dat deze verwijderd wordt, gelieve dan contact op te nemen via
info@eenaarde.nl, dan zal de foto zo snel mogelijk worden verwijderd.
Onze stichting heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze de toestemming
hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker aan de website ouder is dan 16 jaar. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over
kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat er zonder die toestemming
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persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@eenaarde.nl , dan verwijderen wij
deze informatie.

Een Aarde verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Verzenden van mailings
 U te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
De grondslag voor onze verwerking is steeds gelegen in:
 Een op ons rustende wettelijke verplichting
 Noodzakelijkheid ten behoeve van een overeenkomst tussen u, de betrokkene en Een Aarde
 Uw expliciete toestemming
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Een Aarde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Personalia medewerkers/sympathisanten: direct na het beëindigen van het contact.
Personalia projectaanvragers: de aanvraagformulieren voor projecten worden 25 jaar off-line bewaard
Delen van persoonsgegevens met derden
Een Aarde verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor onze overeenkomst
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, maken we
afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
De website van Een Aarde gebruikt geen cookies.
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 Een Aarde en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u
genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar info@eenaarde.nl. We reageren zo snel mogelijk en altijd binnen 4 weken op uw verzoek.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Een Aarde neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@eenaarde.nl.
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