PRIVACYVERKLARING
Versie 25 mei 2018

Deze privacyverklaring is opgesteld voor de coöperatieve vereniging Netwerk & Co, gevestigd te
Driebergen.
In deze vereniging wordt samengewerkt door de volgende organisaties en personen:
AYIT Consultancy
C-REALIST
Bureau Mozaïek
Link Consult
Burosa
Oikolinks
Nature Wise

Tony Weggemans
Karen Jonkers
Lidwien Reyn
Eelke Wielinga
Rosa Lucassen
Sjoerd Robijn
Bowine Wijffels

Wij vinden uw privacy van groot belang en gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u met ons
deelt. In deze privacyverklaring lichten wij toe, hoe we dat doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
•
naam
•
emailadres
•
naam organisatie
•
telefoonnummer (alleen als u deze aan ons hebt doorgegeven).
Deze gegevens zijn door u aan ons verstrekt omdat u aan een door ons georganiseerde bijeenkomst
meedoet of meegedaan hebt of omdat u te kennen hebt gegeven informatie over onze activiteiten via de
mail te willen ontvangen.
Als u deelneemt aan één van onze bijeenkomsten, registreren wij ook uw aanwezigheid.

Verwerkingsactiviteiten die wij verrichten
Uw gegevens zijn opgeslagen in een Excel spreadsheet en in Microsoft Outlook en worden gebruikt voor:
•
•

Het versturen van een mailberichten over en ten behoeve van door ons georganiseerde
bijeenkomsten
Het doorgeven van berichten over mogelijk voor u relevante onderwerpen, zoals nieuwsberichten,
publicaties e.d., bijeenkomsten via onze nieuwsbrief.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u zelf aangeeft geen prijs meer te stellen op berichten van onze
Secretariaat Netwerk & Co, Melvill van Carnbeelaan 100, 3971 BH Driebergen, info@netwerkenco.nl

kant. Op dat moment verwijderen wij uw gegevens uit alle gegevensbronnen en ontvangt u geen
informatie meer van ons.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen, zonder daarvoor vooraf toestemming
aan u gevraagd te hebben. Om uw privacy te waarborgen maken wij bij het versturen van email aan
meerdere ontvangers altijd gebruik van de BCC, zodat andere ontvangers uw emailadres niet kunnen
zien.
Soms versturen wij op verzoek van derden informatie via de email aan u door. Het gaat hier meestal
om éénmalige informatie over activiteiten van anderen op het werkgebied van Netwerk & Co, die voor
u wellicht interessant zijn. Wij doen dit eenmalig en vragen u dan om uzelf rechtstreeks bij de
betreffende organisatie aan te melden, als u in de toekomst meer informatie van de betreffende
organisatie wenst te ontvangen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen. U kunt dit doen door een email te sturen
naar info@netwerkemnco.nl.
Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u zich wenden tot ons secretariaat: Melvill van Carnbeelaan
100, 3971 BH Driebergen of tot het hierboven genoemde mailadres.

