Privacyverklaring Stichting De Weggeefwinkel te Zeist
De Weggeefwinkel Zeist is gevestigd aan de Laan van Vollenhove 2191 te Zeist, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken
De Weggeefwinkel Zeist verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de standaard persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en
achternaam. - Geslacht. - Geboortedatum. - Adresgegevens. - Telefoonnummer. - E-mailadres. - Overige
persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in
correspondentie en telefonisch. - Locatiegegevens. - Bankrekeningnummer.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: De Weggeefwinkel Zeist verwerkt de
volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: - Burgerservicenummer (BSN).
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Weggeefwinkel Zeist verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Voor het afhandelen
van uw betaling. - Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren. - Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. - De Weggeefwinkel
Zeist verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig
hebben voor onze belastingaangifte Geautomatiseerde besluitvorming
De Weggeefwinkel Zeist neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen
door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De
Weggeefwinkel Zeist) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Weggeefwinkel Zeist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens zullen 7 jaar worden bewaard in
overeenstemming met Art. 52 Wet Rijksbelastingen. Daarna worden uw gegevens vernietigd.
Delen van persoonsgegevens met derden

De Weggeefwinkel Zeist verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een
wettelijke verplichting en verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden en maken geen gebruik van RFID,
MAC-adres en IMEI
Om het overzichtelijk te houden, hebben wij alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.
Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Klachten
Doeleinde: Klachten procedure over de verwerking van uw persoonsgegevens
Gegevens: Naam, e-mailadres, inhoud van de klacht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: 1 jaar
Marketing
Doeleinde: Nieuwsbrieven en facebook (besloten), om donateurs en relaties op de hoogte houden over de
ontwikkelingen binnen de stichting De Weggeefwinkel Zeist
Gegevens: Naam, e-mailadres, IP-adres voor nieuwsbrieven en de naam, omschrijving, klikgedrag facebook
(bereik per week, aantal personen, betrokken personen en totaal aantal pagina-vind-ik-leuks)
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: 3 jaar voor de nieuwsbrieven en facebook (besloten) op het moment van beëindiging.
Onze facebookpagina kunt u promoten (“liken”) Deze button werkt door middel van een stukje software die
van Facebook zelf afkomstig is. Door middel van deze software worden cookies geplaatst. Wij hebben daar
geen invloed op. Wij adviseren u de privacyverklaring van Facebook te lezen wat zij met uw
(persoons)gegevens doen.
Website
Doeleinde: Informatie over de stichting De Weggeefwinkel Zeist
Gegevens: Naam, e-mailadres, omschrijving en de tekst van de opgevraagde informatie
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: 6 maanden
De website is voorzien een veilige verbinding (SSL certificaat). Uw persoons- gegevens worden via een
beveiligde verbindingen doorgestuurd naar veiliggestelde servers. Wij maken geen gebruik van tracking- en
analytische cookies, alleen van functionele cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van een
website
Andere activiteiten
Doeleinde: Donaties, periodieke machtiging van donateurs en sponsoraanvragen
Gegevens: NAW gegevens (van schenker + partner), e-mailadres, IBAN rekeningnummer [indien van
toepassing: het Burgerservicenummer, geboortedatum, geboorteplaats, land en telefoonnummer en
handtekening].
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: 7 jaar
Vrijwilligersadministratie
Doeleinde: Administratie van persoonsgegevens
Gegevens: NAW gegevens (van schenker + partner), e-mailadres, IBAN rekeningnummer [indien van
toepassing: het Burgerservicenummer, geboortedatum, geboorteplaats, land en telefoonnummer
en handtekening].
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: 7 jaar
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Volgens de wet heeft u 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 De Weggeefwinkel Zeist en heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
De Weggeefwinkel Zeist wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Weggeefwinkel Zeist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via Info.017weggeefwinkel@gmail.com
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