Stadsdorp Westerpark en je privacy
Stadsdorp Westerpark hecht veel waarde aan het beschermen van beschermen van je
privacy. In deze verklaring vertellen we je hoe wij dit aanpakken. De informele vereniging
Stadsdorp Westerpark is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals ze
hieronder worden benoemd.

Als je de website Stadsdorp Westerpark bezoekt
Onze website is ontwikkeld volgens ‘Privacy by default’. Dat wil zeggen dat we geen
persoonsgegevens vragen, oogsten of opslaan tenzij jij er zelf voor kiest iets met ons te
delen.
Wanneer je de onze website bezoekt word je bezoek anoniem bijgehouden door Google
Analytics. Zo kunnen wij de website beter maken en blijft tegelijkertijd jouw privacy
gewaarborgd. Het privacybeleid van Google legt uit hoe zij dat doen.
Je kunt de website Stadsdorp Westerpark gebruiken om artikelen te lezen zonder verdere
gegevens aan ons te verstrekken.
Op de website kun je ons ook een bericht sturen, een agendapunt, een vraag- en aanbod, of
contact met ons opnemen. Als je dat doet moet je je emailadres verstrekken, zodat we je
kunnen antwoorden wat we doen met je verzoek. Je bent vrij om ook je voornaam en
achternaam te vermelden. Deze gegevens worden opgeslagen op de servers van Coloci, de
partij die onze website technisch beheert. Omdat alleen een emailadres niet herleidbaar is
tot jou als persoon, is er geen privacystatement van toepassing in dit geval.
De website gebruikt geen verder geen cookies en er worden geen IP-adressen opgeslagen.

Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief
Bij aanmelding vragen we je verplicht om je emailadres, voor- en achternaam. Je naam en
emailadres hebben we nodig om je te kunnen registreren in ons nieuwsbriefbestand. We
vragen je ook in welk deel van de wijk je woont, en hoe je ons hebt leren kennen. Deze twee
gegevens helpen ons om te weten waar onze lezers zitten in de wijk en mensen gericht te
kunnen infomeren. Door aan te geven hoe je ons hebt leren kennen, weten we welke
kanalen voor ons goed werken om ons bestaan onder de aandacht te brengen van nieuwe
buren. Dat helpt ons bij het opzetten van onze plannen om bekender te worden in de buurt.
Bij deze beiden vragen kun je ook aangeven dat je liever geen antwoord wilt geven.
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Je bent vrij om je woonadres en telefoonnummer aan ons te geven. Dat is voor de
nieuwsbrief niet noodzakelijk. Als je ons je woonadres geeft, slaan we naast de wijk ook de
buurt en het blok op waar je woont. Op die manier weten we meer gedetailleerd waar in
Westerpark mensen wonen, zodat we onze activiteiten daarop kunnen afstemmen. Je
telefoonnummer gebruiken we alleen als we op het laatste moment willen bereiken om een
wijziging of annulering van een activiteit door te geven.
Als je bij een organisatie werkt, slaan we de naam van je organisatie op en de functie die je
daar bekleedt. Zo weten we met welke organisaties we contact onderhouden en welke rol
onze contacten hebben.
We bewaren je gegevens zolang je je niet afmeldt voor de nieuwsbrief.
Alle persoonsgegevens bevinden zich in het nieuwsbriefprogramma LaPosta. Dit programma
wordt beheerd door een Nederlands bedrijf met wie we een verwerkingsovereenkomst
hebben afgesloten. Die voldoet volledig aan de AVG-voorschriften 2018. LaPosta slaat alle
data binnen de EU. Hun privacy-statement vind je hier.

Als je je aanmeldt voor een activiteit, een club of een
bijeenkomst
Als je je aanmeldt voor een activiteit of club vragen we altijd om je naam en je emailadres,
zodat we je kunnen bereiken. Op vrijwillige basis vragen je telefoonnummer, zodat we je
kunnen bereiken mocht iets (op het laatste moment) niet doorgaan, of om je op het laatste
moment informatie te kunnen geven (wijziging van locatie of tijdstip bijvoorbeeld) of om iets
met je af te spreken. We registreren of je aan een activiteit hebt deelgenomen, en of je lid
wilt zijn van één of meerdere clubs. Op die manier kunnen we je gericht benaderen als er
een nieuwe activiteit plaatsvindt die jouw interesse heeft.
Je bent vrij om ons je adres te geven, maar dat is om deel te nemen aan activiteiten niet
noodzakelijk.
De gegevens aan welke activiteiten je deelneemt zijn gekoppeld aan je nieuwsbriefaanmelding. Zolang je dus de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen (door je niet af te melden),
blijven alle gegevens bewaard.

Als je ons een mail stuurt
Als je ons een email stuurt bewaren we je bericht maximaal 2 jaar in onze mailbox – beheerd
door Strato AG – zodat we je goed kunnen helpen als je ons in de toekomst mailt. De privacy
regels van Strato vind je hier. We maken ter bescherming van ieders privacy bewust geen
gebruik van gratis emaildiensten van bijvoorbeeld Google of Windows.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
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Je kunt je eigen gegevens inzien, en wijzigen. Hiervoor zit een link onderaan elke mailing en
nieuwsbrief die we versturen. Hiermee heb je toegang tot je directe persoonsgegevens.
Als je alle gegevens wilt zien die we van je opslaan (dus ook activiteiten waaraan je hebt
deelgenomen, en gegevens zoals je aanmelddatum), stuur ons dan een mailtje op dit adres.
Wanneer je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief kun je je afmelden door middel van de
‘Uitschrijven’ link onderaan iedere mail. Al je gegevens worden dan onmiddellijk verwijderd.

Het delen van gegevens
We delen nooit je gegevens met derden buiten het Stadsdorp, zonder jouw toestemming.
Ook met andere Stadsdorpers worden geen gegevens gedeeld.
Alleen leden van de kerngroep hebben toegang tot persoonsgegevens, en alleen als
daarvoor een directe aanleiding bestaat. Zij ondertekenen een geheimhoudingsverklaring
waarin strikte afspraken staan hoe zij moeten omgaan met deze informatie. Zodra een
iemand geen lid meer is van de kerngroep, heeft hij of zij geen toegang meer tot
persoonsgegevens. En moet hij/zij die gegevens op al zijn computerapparatuur verwijderen.
Als iemand die geen lid is van de kerngroep maar helpt met bijvoorbeeld het maken van de
nieuwsbrief of een mailing en daardoor inzage of toegang heeft tot persoonsgegevens, zal
diegene eerst een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.
We delen gegevens altijd in lijn met de Europese regelgeving, volgens een
verwerkingsovereenkomst en natuurlijk wanneer hiervoor een wettelijke verplichting geldt.

Hoe wij met namen en foto’s omgaan op de website
Foto’s van personen op de website zijn niet herleidbaar naar andere persoonsgegevens. We
vragen mensen zoveel mogelijk toestemming vooraf om een foto op de site te mogen
zetten. Vind je onverhoopt een afbeelding van jezelf op onze website, die je niet (meer)
gepubliceerd wilt hebben? Meld het ons. Dan ondernemen we meteen actie.
Op de website worden zoveel mogelijk alleen voornamen gebruikt. Uitzondering hierop zijn
leden van de kerngroep of personen die namens een organisatie op de website staan.

Tot slot
Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt ten aanzien van de verwerking van je
persoonsgegevens bij Stadsdorp Westerpark kun je altijd contact met ons opnemen via dit
emailadres: privacy@stadsdorpwesterpark.nl Je hebt ook het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je er met ons niet uit komt.
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