
 

 

Privacy Statement 

 

 

Dit is het Privacy Statement van Stichting Netwerk. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en 

effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Stichting Netwerk uw persoonsgegevens.  

Uw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw 

gegevens bij Stichting Netwerk veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels. 

 

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.  

 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij 

persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Ook 

als u de website van Stichting Netwerk bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. 

Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie. 

 

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing? 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Netwerk van u (op geheel of 

gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.  

 

Van wie verwerkt Stichting Netwerk persoonsgegevens? 

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van Stichting Netwerk bezoeken, kunnen we 

persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer cursisten, deelnemers van activiteiten, afnemers van 

peuteropvang,  huurders,  bezoekers, leveranciers of zakelijke relaties van Stichting Netwerk.  

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Stichting Netwerk. Stichting Netwerk 

kan voor haar bedrijfsvoering/dienstverlening gebruik maken van derde partijen, zogenoemde verwerkers. Met 

deze verwerkers heeft Stichting Netwerk een verwerkersovereenkomst afgesloten.  

 

Waarvoor gebruikt Stichting Netwerk uw persoonsgegevens? 

Stichting Netwerk mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag 

hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn: 

 uw toestemming; 

 de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst; 

 de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen; 

 de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid; 

en 

 de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Stichting Netwerk, 

waarbij uw belang niet prevaleert. 

 

  

 

 



Stichting Netwerk verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, 

in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:  

- de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten 

- relatiebeheer 

- om informatie te delen over de dienstverlening 

- het bewaken en verbeteren van de eigen kwaliteit 

- het bepalen van strategie en beleid 

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens 

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.  

 

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden 

nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP.  

 

Melden van incidenten 

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw 

persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk 

op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk 

weten.  

 

Veilig 

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Stichting Netwerk passende 

technische en organisatorische maatregelen. Wij maken onder andere gebruik van beveiligingsmaatregelen om 

misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.  

 

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Stichting Netwerk niet iedereen toegang heeft 

tot uw gegevens. Alleen bevoegden, voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden, 

hebben toegang tot deze (digitale) gegevens.  

 

Vertrouwelijk  

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Stichting 

Netwerk is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door Stichting Netwerk zijn 

ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten zoals vakkrachten, docenten en 

vrijwilligers. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn 

eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een 

geheimhoudingsplicht.  

 

Hoelang bewaren we uw gegevens? 

Stichting Netwerk bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw 

gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is 

afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn 

kan dus per doel verschillend zijn.  

 

Verstrekken aan derden 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van 

de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming 

hebt gegeven.  

  



Bezoek aan de website van Stichting Netwerk 

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer geplaatst worden en 

helpen te analyseren hoe u onze website gebruikt.  

De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) 

wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op een server in de USA. Google zal deze informatie 

gebruiken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen 

en om andere diensten aan te bieden in verband met het website- en internetgebruik. Tevens mag Google deze 

informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden deze 

gegevens in opdracht van Google verwerken. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Google en 

Google Analytics raadplegen.  

U kunt de installatie van cookies verhinderen door uw browsersoftware hierop in te stellen. Wij wijzen u er 

echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt benutten.  

Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u verzamelde 

gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven genoemde doel.  

Websites van derden  
Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. Stichting Netwerk is niet verantwoordelijk voor 
het privacy beleid, de vormgeving en de inhoud van deze websites. Het gebruik van hyperlinks naar externe 
websites is voor eigen risico van de gebruiker.  
 

Social Media  
Onze websites bevatten links naar vormen van social media, zoals Facebook, Twitter en YouTube. Als u hier 
gebruik van maakt kunnen er door deze partijen persoonsgegevens worden verwerkt. In het privacybeleid van 
deze partijen kunt u nalezen wat zij met uw persoonsgegevens doen. 
 

Wat zijn uw rechten? 

Wanneer Stichting Netwerk persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving 

bepaalde rechten. Uw rechten zijn: 

 
 Het recht om geïnformeerd te worden over de verwerkingen van uw gegevens 

 Het recht op inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen 

 Het recht om door u verstrekte informatie aan te passen, te wijzigen of bij te werken 

 Het recht om te vragen dat bepaalde gegevens worden verwijderd 

 Het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens 

 Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons 

 Het recht op dataportabiliteit van de door u verstrekte gegevens  

 
Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? 

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande 

contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij 

reageren binnen één maand op uw verzoek. Hierbij kunnen wij u verzoeken om u te legitimeren. 

 

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden 

afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en 

noodzakelijk benadert met informatieverzoeken. 



 

Over dit privacy statement 

Stichting Netwerk kan dit Privacy Statement aanpassen. De meest recente versie vindt u altijd op Stichting 

Netwerk.nl. 

 

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op. 

 

Stichting Netwerk  

info@netwerkhoorn.nl 
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