
Privacyverklaring 

 

 

Dit is de Privacyverklaring 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 deze Privacyverklaring 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 zoals u. Bij 
persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres maar 
ook overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij aanmelding of bijvoorbeeld in correspondentie en 
telefonisch. 

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 deze Privacyverklaring van toepassing? 

Deze Privacyverklaring 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, 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 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 of toekomstige (aanverwante) dienstverlening 

- het bewaken en verbeteren van de eigen kwaliteit 

Stichting Netwerk mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag 
hebben. Door gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons ‘toestemming’ om de gegevens voor 
bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de 
uitvoering van de dienstverlening en zijn de grondslagen ‘overeenkomst’ en ‘gerechtvaardigd belang’ van 
toepassing. 
 



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 deze Privacyverklaring 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 technische en 
organisatorische maatregelen. De maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die 
wij verwerken. 
 

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 geldt ook eveneens voor derden die door Stichting Netwerk zijn 

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

vrijwilligers en stagiairs. 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.  

De gegevens die wij gebruiken om te antwoorden op een bericht dat is verstuurd via ons contactformulier, 
worden binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met u verwijderd. 
Wanneer u gebruik hebt gemaakt van een van onze diensten bewaren we uw gegevens tot max. 1 jaar na 
beëindiging van de dienstverlening.  
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer 
te bewaren en/of beschikbaar te houden. 
Het is mogelijk dat in een overeenkomst met betrekking tot gegevens een andere bewaartermijn is 

overeengekomen. Alsdan geldt deze overeengekomen bewaartermijn. 

 

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 

Stichting Netwerk maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt 
meegestuurd en door uw browser op uw computer, laptop of smartphone wordt geplaatst. Stichting Netwerk 
gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren 
werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om 
de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.  
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website 
kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies 
van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk 
niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google 
Analytics vind u hier. 
 
Bovenstaande zijn functionele en analytische cookies. Bij uw eerste bezoek aan onze website maken wij 
melding van het gebruik van cookies.  
 
Cookies uitschakelen en verwijderen 
Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de 
help-functie van de browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. 
Op de website Your Online Choices vindt u meer uitleg over hoe u cookies uit kunt schakelen. 
 
Zie voor een toelichting over cookies: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-
doe-ik-ermee/  
 
Sociale media 
We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via sociale 
media. Dit kan door middel van een aantal sociale media-buttons. 
Van de volgende sociale mediakanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de 
respectievelijke sociale mediakanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. 
Facebook 
LinkedIn 
Twitter 
Youtube 
 
Links 
Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een 
website buiten de website van Stichting Netwerk. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van 
cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. 
 

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 (gegevens overdracht) 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. 

https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/
http://www.youronlinechoices.com/nl/
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/
https://twitter.com/privacy?lang=en
https://www.mic.com/articles/163045/you-tube-privacy-policy-everything-you-need-to-know


 

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 deze privacy verklaring 

Stichting Netwerk kan deze Privacyverklaring altijd aanpassen. De meest recente versie vindt u op de website 

stichtingnetwerkhoorn.nl. 

 

Heeft u vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op:  

Stichting Netwerk 

Maelsonstraat 12, unit 3 

1624 NP Hoorn 

info@netwerkhoorn.nl 

 

Laatste wijziging 29 april 2021  

https://stichtingnetwerkhoorn.nl/privacybeleid
mailto:info@netwerkhoorn.nl

