
Privacyverklaring Stichting Frisse Gedachtes (18 juni 2021)

Wij vinden het beschermen van jouw persoonsgegevens erg belangrijk. Daarom zullen wij uitermate
zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens en handelen binnen de grenzen van de wet,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Om ons privacybeleid transparant te houden, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. In deze
privacyverklaring leggen wij onder andere uit welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij
deze persoonsgegevens verwerken en wat jouw rechten zijn.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en activiteiten van de Stichting Frisse
Gedachtes, tenzij anders is aangegeven.

Verantwoordelijke
De Stichting Frisse Gedachtes (hierna: Frisse Gedachtes) is de verantwoordelijke voor de verwerking
en de bescherming van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Onze
contactgegevens zijn als volgt:

Stichting Frisse Gedachtes
frissegedachtes@gmail.com
06-34419006

Wanneer je een vraag of een klacht hebt met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens, kun je
deze sturen naar: frissegedachtes@gmail.com. Wij zullen jouw e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Welke persoonsgegevens worden door Frisse Gedachtes verwerkt?
Wij verwerken persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die
betrekking hebben op een individu, zoals een naam, e-mailadres, telefoonnummer, maar ook een
IP-adres. Frisse Gedachtes kan mogelijk de onderstaande persoonsgegevens van jou verwerken.

Gegevens bij anonieme aanmelding van onze chatdienst
● IP-adres

Het chatten is bij anoniem, tenzij je er zelf voor kiest je persoonsgegevens te verstrekken. Meer
informatie over de beveiliging vind je onder ‘’hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?’’.

Gegevens bij niet anonieme aanmelding van onze chatdienst
Wanneer je via jouw e-mailadres een notificatie wil ontvangen bij een bericht van jouw buddy,
verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
● E-mailadres
● Eventueel voor- en achternaam (wanneer jouw voor- en achternaam in het opgegeven

e-mailadres staan vermeld)

Gegevens bij de aanmelding als buddy
● Voor- en achternaam
● E-mailadres
● Telefoonnummer
● Leeftijd
● Gegevens betreffende jouw opleiding en werkervaring
● Foto

Gegevens bij de aanmelding als vrijwilliger (geen buddy)
● Voor- en achternaam
● E-mailadres
● Telefoonnummer
● Gegevens betreffende jouw opleiding en werkervaring
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Gegevens bij de aanmelding van een evenement
● Voor- en achternaam
● E-mailadres

Gegevens bij een sollicitatie
● Voor- en achternaam
● E-mailadres
● Telefoonnummer
● Gegevens betreffende jouw opleiding en werkervaring

Gegevens wanneer je onze website bezoekt
● IP-adres

Hoe verzamelt Frisse Gedachtes deze persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die wij verwerken, hebben wij rechtstreeks van jou verkregen, bijvoorbeeld
wanneer je onze website bezoekt, je aanmeldt voor één van onze diensten of je aanmeldt als
vrijwilliger.

Waarvoor gebruikt Frisse Gedachtes deze persoonsgegevens?
Frisse Gedachtes verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor duidelijke en vooraf bepaalde
doeleinden, omdat dit noodzakelijk is om:
● Onze diensten te kunnen verlenen, te kunnen verbeteren en te zorgen voor een optimale

gebruikservaring.
● Met onze vrijwilligers te kunnen samenwerken.
● Informatie te kunnen verlenen over aankomende evenementen.
● Nieuwe vrijwilligers te kunnen verwelkomen.
● Aan archiefdoeleinden te kunnen voldoen.

Wat is de wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens?
Frisse Gedachtes verwerkt de persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:
● Op basis van de door jou verleende toestemming. Frisse Gedachtes vraagt jouw toestemming,

wanneer dit nodig is voor de verwerking van persoonsgegevens. Je kunt deze toestemming altijd
intrekken. Hoe je dat kunt doen, lees je onder ‘’recht om toestemming in te trekken’’ in deze
privacyverklaring.

● Op basis van een overeenkomst. Wanneer je je bijvoorbeeld als vrijwilliger voor ons gaat inzetten,
hebben wij jouw persoonsgegevens nodig om de samenwerking tussen Frisse Gedachtes en jou
te kunnen uitvoeren.

Hoe lang bewaart Frisse Gedachtes de persoonsgegevens?
Frisse Gedachtes verwerkt jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is met inachtneming
van de onderstaande termijnen.

Chatdienst
Frisse Gedachtes verwerkt de persoonsgegevens, zolang je van de chatdienst gebruik maakt. Na
afmelding bij de chatdienst worden de persoonsgegevens verwijderd nadat de verjaringstermijn is
verstreken, maar in ieder geval binnen twee (2) jaren.

Buddy’s en vrijwilligers
Frisse Gedachtes verwerkt de persoonsgegevens voor de duur van de overeenkomst en na
beëindiging van de overeenkomst nadat de verjaringstermijn is verstreken, maar in ieder geval binnen
twee (2) jaren.



Evenementen
Frisse Gedachtes verwerkt de persoonsgegevens tot het moment van afmelding. Na de afmelding
zullen jouw persoonsgegevens in ieder geval binnen twee (2) weken worden verwijderd.

Sollicitanten
Frisse Gedachtes verwerkt de persoonsgegevens gedurende de sollicitatieprocedure en na
beëindiging van deze procedure niet langer dan vier (4) weken. Wanneer je aan Frisse Gedachtes
toestemming verleent om jouw persoonsgegevens langer te bewaren, worden de gegevens bewaard
voor de duur van maximaal één (1) jaar.

Wanneer en hoe deelt Frisse Gedachtes persoonsgegevens met derden?
Frisse Gedachtes zal slechts persoonsgegevens delen, indien deze noodzakelijk zijn voor de hosting
en het onderhoud van onze website. Daarnaast verstrekt Frisse Gedachtes de persoonsgegevens aan
handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties in het geval dit van Frisse Gedachtes
wordt verlangd. Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden je persoonsgegevens niet gedeeld
met of verstrekt aan andere derden.

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
Frisse Gedachtes gaat vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om en heeft passende technische
en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Wij zullen jouw
persoonsgegevens slechts delen, wanneer er met jouw persoonsgegevens zorgvuldig zal worden
omgegaan en met in achtneming van ons privacybeleid.

Wat zijn jouw rechten?

Recht op inzage
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die Frisse Gedachtes van jou heeft, in te zien.

Recht om toestemming in te trekken
Je hebt het recht om jouw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Dit
kun je doen door een e-mail te sturen naar frissegedachtes@gmail.com. Je toestemming zal dan
worden ingetrokken. Dit kan betekenen dat wij onze diensten niet meer aan je kunnen verlenen.

Recht op rectificatie
Wanneer jouw persoonsgegevens onjuist zijn, heb je het recht deze persoonsgegevens aan te vullen
of aan te passen.

Recht om vergeten te worden
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen, wanneer het voor Frisse Gedachtes niet
meer noodzakelijk is om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens bij ons op te vragen, zodat je jouw persoonsgegevens
eenvoudig kunt overdragen aan een andere partij. Ook kun je Frisse Gedachtes verzoeken om jouw
persoonsgegevens rechtstreeks aan deze partij over te dragen.

Recht op beperking van jouw gegevens
Je hebt het recht om Frisse Gedachtes te verzoeken voorlopig te stoppen met het gebruik van jouw
persoonsgegevens.

Recht op bezwaar
Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens, wanneer je het niet eens bent
met de wijze waarop Frisse Gedachtes jouw persoonsgegevens verwerkt.

Je kunt jouw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar frissegedachtes@gmail.com.
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Hoe kun je in contact komen met de Autoriteit Persoonsgegevens?
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Wanneer je van mening bent dat wij niet zorgvuldig met jouw persoonsgegevens
omgaan, heb je op basis van de AVG ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Je kunt de Autoriteit Persoonsgegevens bereiken via 088-1805250.

Wijzigingen in ons privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen. Op onze website vind je altijd de
meest actuele versie.


