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PRIVACY VERKLARING
Verantwoording:
Stichting Duurzaam Rivierenland, nader aan te duiden als SDR, is gevestigd op de Dr.
Schaepmanstraat 1, 4001CV Tiel. Natuur en Milieu Educatie(NME Center Tiel) is onderdeel van de
Stichting Duurzaam Rivierenland. SDR is verantwoordelijk voor de Algemene Gegevens Verordening,
en de condities hiervoor zijn vastgelegd in deze privacy verklaring. SDR is de Functionaris
Gegevensbescherming van Stichting Duurzaam Rivierenland. Hij/zij is te bereiken via
info@duurzaamrivierenland.nl.

Verwerking van uw persoonsgegevens:
SDR verwerkt persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of door u zelf aan
ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Een controle of een bezoeker ouder is dan 16 jaar, is echter niet mogelijk. Wij
nemen echter aan, dat ouders/voogden betrokken zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, ter
voorkoming van een eventueel misbruik van gegevens. Mocht u het vermoeden hebben, dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
direct contact met SDR op via info@duurzaamrivierenland.nl . Wij verwijderen deze gegevens hierna
onmiddellijk uit ons bestand.

Verwerking persoonsgegevens basis, grondslag en doel:
SDR verwerkt uw gegevens om u te kunnen bellen, schrijven of e-mailen over:
 Uitvoering van onze dienstverlening
 Wijziging van onze producten en diensten
 Vastleggen van afspraken en contracten
 Informatie uitwisseling van voor u interessante informatie

Geautomatiseerde besluitvorming:
SDR neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
SDR) tussen zit.

Bewaren van uw persoonsgegevens.
SDR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op uw schriftelijk verzoek, zullen wij uw gegevens direct
verwijderen uit onze database.
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Persoonsgegevens delen met derden.
Wanneer de uitvoering van overeenkomsten met u noodzaakt gegevens aan derden te verstrekken,
is dit om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. SDR heeft geen overeenkomsten met derde
partijen

Cookies of soortgelijke technieken:
SDR gebruikt geen cookies of soortgelijke technieken.

Gegevensbeheer:
Ten alle tijden heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Dit is ook het geval voor:
 intrekking
 bezwaar van verwerking
 gegevensoverdraagbaarheid
Bijvoorbeeld:
Wanneer u bij SDR een verzoek indient om uw gegevens waarover wij beschikken over te dragen naar u of
een door u genoemde organisatie.

U dient voor het bovengenoemde een schriftelijk verzoek voorzien van uw handtekening te zenden
naar info@duurzaamrivierenland.nl of via ons postadres.

Persoonsgegevens beveiliging:
SDR neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij hebben passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en of wijzigingen te
voorkomen. Hebt u echter het gevoel of aanwijzingen dat dit niet het geval is, neem dan direct
contact met ons op, via info@duurzaamrivierenland.nl
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