Privacystatement van stichting Milieu Dichterbij
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en
gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Privacybeleid Stichting Milieu Dichterbij (SMD)
De SMD is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. De SMD verwerkt in
beginsel alleen persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van ons aanbod en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt of toestemming hiervoor geeft.
Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen uit de
privacywetgeving. Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons
wilt opnemen, dan kan dat via het contactformulier op onze website.
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Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, kunnen wij de
volgende persoonsgegevens verwerken:
voor- en achternaam
adresgegevens
telefoonnummer
e-mailadres
geslacht
bedrijfsgegevens
functie
CV
IBAN
inloggegevens
social media accounts
overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
locatiegegevens
gegevens over uw activiteiten op onze website
IP-adres
foto’s
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Wij kunnen bovenstaande gegevens verwerken voor een of meer van de volgende
doeleinden:
om te communiceren over ons aanbod.
om een klacht of een reactie op een klacht te verwerken.
om te communiceren door middel van het verzenden van elektronische
nieuwsbrieven en/of post.
om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.
om onze websites te verbeteren.
nadere informatievoorziening over onder meer actuele ontwikkelingen,
bijeenkomsten, producten en diensten.
samenstellen bezoekers- en gebruikersstatistieken.
afhandeling van aangevraagde informatie.
het afhandelen van een betaling.
om een sollicitatie te verwerken.

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de
doeleinden waarvoor u de gegevens aan ons heeft verstrekt, tenzij wij hiervoor uw
toestemming ontvangen of dit anderszins ingevolge wettelijke bepalingen en/of
kwaliteitsregels verplicht is.
Rechtsgrond
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, verwerken wij
persoonsgegevens op grond van toestemming van de betrokkene, voor de
behartiging van de gerechtvaardigde belangen en/of voor de uitvoering van een
overeenkomst.
Verstrekking aan derden
Wij geven de verstrekte gegevens uitsluitend door aan derde partijen, als dat
noodzakelijk is voor de levering van bestelde producten en/of aangevraagde
diensten. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.
Cookies
Wij maken gebruik van analytische cookies van Google Analytics om anoniem het
gebruik van onze website te analyseren.
Beveiligen en bewaren
De SMD neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ondanks de
inspanningen van de SMD kan geen absolute garantie worden gegeven voor de
bescherming tegen alle bedreigingen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het
contactformulier.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij de
gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde dienst te leveren.
Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet
ons dit verplicht.
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van
links met onze website zijn verbonden.
Minderjarigen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16
is. 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 er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
dan contact met ons op via het contactformulier, dan zullen wij deze informatie
verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De actuele verklaring vind
u op onze website. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw door
te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop de SMD uw
persoonsgegevens verwerkt en beschermt.
Inzage en wijzigen van gegevens
U kunt contact opnemen via het contactformulier om uw persoonsgegevens in te zien
of te laten wijzigen of verwijderen.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens door de SMD. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons
uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht
in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Als u contact wilt opnemen met Stichting Milieu Dichterbij over een aspect van ons
privacybeleid, gebruikt u onderstaande gegevens.
Data Beheerder
R.F.M. van der Drift
Harreweg 10-12
3124KB Schiedam
010-7650372
info@milieudichterbij.nl

