BUURTBINDERS
PRIVACY STATEMENT
Buurtbinders │Maastrichtseweg 75 │ 5215 AE ’s-Hertogenbosch │KvK: 596 58 606

ALGEMEEN
Buurtbinders is een kleine onderneming die zich inzet
voor bewonersbetrokkenheid in buurten en wijken.
Formeel zijn we een V.O.F met twee eigenaren. Wij
werken in opdracht van andere organisaties zoals
gemeente, welzijnsorganisaties, woningcorporaties,
scholen en aannemers. Hun privicaybeleid is leidend in
onze aanpak in dat betreffende project. Voor diverse
opdrachten werken wij samen met andere zzp’ers.
PERSOONSGEGEVENS
Wanneer we voor een Buurtbinders-project met u in
contact zijn, kunnen wij u om persoonsgegevens
(naam- adresgegevens, email, telefoonnummer) vragen
die belangrijk zijn voor het uitvoeren van onze dienst. U
kiest altijd zelf of u dat wilt. Indien u akkoord gaat
worden uw gegevens opgeslagen op onze telefoon
en/of laptop; met name voor de opvolging van het
contact. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die u met ons deelt vertrouwelijk wordt
behandeld en niet langer dan noodzakelijk wordt
bewaard. Bij het afronden van een opdracht
verwijderen wij alle gegevens.
Bij verantwoording richting onze opdrachtgever wordt
eventuele persoonlijke informatie in anonimiteit aan hen
teruggekoppeld.
OPSLAG GEGEVENS
Website • Om de website zo goed mogelijk af te
stemmen op de informatiebehoeften van bezoekers
maakt Buurtbinders gebruik van Google Analytics. Met
Google Analytics worden bezoekgegevens bijgehouden
zoals welke pagina’s er bezocht worden, in welke
volgorde, met welk besturingssysteem en browser en
vanaf welk geanonimiseerd IP adres de website wordt
bezocht. Zo is te bepalen welke pagina’s populair zijn
en welke niet. De statistieken worden gebruikt om
verbeteringen door te voeren in de website. De
informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk
geanonimiseerd opgeslagen op de servers van Google.
De statistieken zijn daarnaast alleen toegankelijk voor
de beheerder(s) van deze website. Via onze website is
er daarnaast een mogelijkheid om het contactformulier

in te vullen. De gegevens die u hier achterlaat worden
opgeslagen door onze hostingspartij transIP.
Nieuwsbrief • Wij verspreiden geen nieuwsbrief en
bewaren hiervoor geen mailingslijst. Het kan
voorkomen dat we voor specifieke projecten wel
gebruik maken van een mailinglijst, indien de opdracht
daarom vraagt. Mocht u ooit ongewenst mails van
Buurtbinders ontvangen, dan kunt u dat bij ons
aangegeven en zullen wij uw contactgegevens
verwijderen.
RECHTEN
Recht op inzage • Wilt u weten welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Wij sturen u deze
gegevens toe als u daar om vraagt.
Recht op rectificatie • Mochten wij uw gegevens
onverhoopt verkeerd hebben verwerkt, dan zal dit op
uw verzoek worden aangepast.
Recht op het indienen van een klacht • Als u een klacht
wil indienen, dan kan dat via Autoriteit
Persoonsgegevens.
Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens •
U kunt te allen tijden bij ons aangegeven dat de
gegevens die zijn opgeslagen niet meer mogen worden
gebruikt.
BEVEILIGING
Zowel onze website als e-mailboxen maken gebruik
van een beveiligde verbinding met behulp van een
SSL-certificaat.
OVER DIT PRIVACY STATEMENT
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement
te wijzigingen. Onderin dit document ziet u wanneer de
laatste update is geweest. De meest recente versie
vindt u altijd op onze website www.buurtbinders.nl
Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van
dit privacy statement, dan kunt u contact met ons
opnemen via info@buurtbinders.nl
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