Privacy- en cookieverklaring
Samen voor Someren vindt het heel belangrijk dat uw privacy goed geregeld is wanneer u gebruikt
maakt van onze website. We laten u daarom via deze privacyverklaring graag weten hoe dit bij ons
geregeld is.
• Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij
persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
• Verzameling beperken – Wij letten er goed op dat onze verzameling van persoonsgegevens
beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de
door u gevraagde diensten.
• Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit
handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming
commerciële mailing.
• Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te
beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
• Recht van inzage en correctie – Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te
zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht
op privacy respecteren en beschermen.
Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij
ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de
persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat
ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Via het registratieformulier vragen wij de volgende persoonsgegevens:
•
•

Naam
E-mailadres

Deze gegevens worden gebruikt voor het volgende doel/de volgende doelen:
Ze stellen u in staat om gebruik te maken van de mogelijkheden van het digitaal platform
Samen voor Someren.
• Indien u dit expliciet aangeeft in het platform, zullen uw naam en mailadres worden gedeeld
met andere deelnemers van het platform. Dit zal bij iedere gelegenheid gevraagd worden.
• Uw mailadres wordt gebruikt om uw belangrijke informatie over het gebruik van het
platform toe te sturen.
•

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken
zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons
hiertoe verplicht.
Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. Onze beveiligingsmaatregelen sluiten aan bij de daarvoor geldende
wettelijke eisen en richtlijnen.
Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring
of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting
zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.
Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of
veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze
websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met
pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw
computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar
onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Wij maken alleen
gebruik van functionele cookies, welke noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website.
Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies
en/of met behulp van de Help-functie van uw webbrowser.
Foutanalyse
Het digitale platform Samen voor Someren is pas recent ontwikkeld. Daarom gebruiken we een speciale
applicatie om fouten in de software te rapporteren. Deze applicatie heet Sentry.io. Zodra de applicatie
vastloopt zal informatie over het gebruik met ons gedeeld worden. Gevoelige informatie, zoals IP-adressen,
worden niet gedeeld of vastgelegd.
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient
aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte
bent.
Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen en/of klachten over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of
verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Mocht u een
klacht hebben en er niet met ons onderling uitkomen, dan kunt u ook terecht bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Contact:

E-mail: info@samenvoorsomeren.nl

