Privacy Statement De Ontmoeting
Inleiding
De Ontmoeting neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een
veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen we je uit welke gegevens wij
verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw
rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy
Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met Albert-Jan
Cloo via de.ontmoeting.deventer@gmail.com.

1. Begripsomschrijving
1.1 Onder De Ontmoeting wordt verstaan:
De Ontmoeting V.O.F.
Handelsnamen: Koffie met…, Kleding met… , Boeken met…
Postadres: Loomanstraat 24, 7416 BS Deventer
Vestigingsadres: Nieuwstraat 19-21, 7411 LE Deventer
KvK-nummer 61937711
1.2 Onder Eigenaren van De Ontmoeting wordt verstaan:
Albert-Jan Cloo
Loomanstraat 24
7416 BS Deventer
Geboren 24 maart 1970
Jacqueline Cloo-de Vries
Loomanstraat 24
7416 BS Deventer
Geboren 23 augustus 1977
1.3 Onder persoonsgegevens wordt verstaan:
Persoonsgegevens die bij De Ontmoeting bekend zijn en worden verwerkt. Dit betreft uitsluitend:
- NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats)
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Website-adres
Persoonsgegevens die niet zijn opgenomen in de opsomming hierboven worden niet verwerkt.
1.4 Onder beeld- en geluidsmateriaal wordt verstaan:
Alle beelden en geluiden die zijn vastgelegd op foto, video of bandopname die worden/zijn gemaakt
door of in opdracht van De Ontmoeting.
1.5 Onder AVG-functionaris wordt verstaan:
De eigenaar/vennoot van De Ontmoeting die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit is:
Albert-Jan Cloo

2. Gebruik van persoonsgegevens
2.1 Bewaren en verwijderen van de persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden bewaard:
- In een versleuteld bestand op de laptop van De Ontmoeting/de eigenaren van De
Ontmoeting.
- In het adresboek binnen het Gmail-account van De Ontmoeting.
2.2 Eigen gebruik door De Ontmoeting
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor De Ontmoeting persoonsgegevens over
jou verwerkt. Daarbij wordt telkens aangegeven welke gegevens De Ontmoeting voor dat specifieke
doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de
gegevens door De Ontmoeting worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden hebben we alles
gegroepeerd naar type gegevensstroom.
Dienstverlening, klantbeheer en financiële administratie
Doeleinde:
Facturatie
Gegevens:
NAW-gegevens, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.
Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Bewaartermijn:

Verlenen van de dienst zelf
NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer
Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Bewaartermijn:

Afhandeling klachten
NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer
Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Marketing
Doeleinde:
Nieuwsbrief
Gegevens:
NAW-gegevens, e-mailadres
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.
Doeleinde:
Social media marketing
Gegevens:
NAW-gegevens, e-mailadres
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.
Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Bewaartermijn:

Presentaties bij (potentiële) sponsors en belangstellenden.
Naam, beeld- en geluidmateriaal
Jouw schriftelijke toestemming
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde:
Uitnodigen voor cursussen, seminars, evenementen, bijeenkomsten
Gegevens:
NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.
Website
Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Bewaartermijn:
Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Bewaartermijn:

Plaatsen van berichten of reviews
Naam
Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.
Contactformulier
Naam, e-mailadres, telefoonnummer (niet verplicht)
Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Bedrijfsvoering
Doeleinde:
Maken van roosters vrijwilligers
Gegevens:
NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.
Doeleinde:

Mededelingen zoals onverwachte sluiting, ontzegging toegang en
dergelijke
Gegevens:
NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.
2.3 Gebruik door derden
Hieronder vind je een overzicht van situaties waarin De Ontmoeting (een deel van) jouw
persoonsgegevens doorgeeft aan derden. Daarbij wordt telkens aangegeven welke gegevens De
Ontmoeting voor dat specifieke doel doorgeeft en wat de juridische grondslag is om die gegevens
door te mogen geven.
Doeleinde:
Verzenden Nieuwsbrief aan hen die daarop ingetekend hebben
Ontvanger:
ThuisFrontTeam Familie Cloo
Gegevens:
NAW-gegevens, e-mailadres
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
Doeleinde:
Voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving
Ontvanger:
Betrokken instantie, bijvoorbeeld politie
Gegevens:
NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken

Doeleinde:

Het uitdrukkelijke verzoek van jou. Voorbeeld: jij wilt graag gebeld worden
door iemand van een Sociaal Team van Gemeente Deventer
Ontvanger:
Per situatie te bepalen met jou.
Gegevens:
Per situatie te bepalen met jou.
Grondslag:
Jouw toestemming
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
2.4 Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
De Ontmoeting heeft gegevens over jouw in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

3. Gebruik van beeld- en geluidsmateriaal
3.1 Toestemming beeld- en geluidsmateriaal, geplaatst voor 25 mei 2018.
Foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) welke zijn geplaatst voor 25 mei 2018 worden geacht
te zijn genomen en geplaatst met jouw toestemming. De Ontmoeting zal voor dit materiaal niet
opnieuw toestemming tot plaatsing en gebruik in presentaties vragen.
Op deze beelden zijn wel jouw rechten van kracht, zoals beschreven onder paragraaf 4 en 6.
3.2 Toestemming beeld- en geluidsmateriaal geplaatst na 25 mei 2018.
Foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) waarop jij herkenbaar in beeld zijn gebracht zullen
niet worden gepubliceerd, tenzij jij hier vooraf schriftelijk toestemming hebt gegeven.
Hiervoor dient het formulier “Akkoordverklaring voor het gebruik van foto- en videobeelden” door
jou te zijn ingevuld en ondertekend.
Als jij niet akkoord gaan met het herkenbaar in beeld zijn, zul jij niet, of onherkenbaar in beeld
worden gebracht.

4. Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten
met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan.
4.1 Inzage
Als je de persoonsgegevens en het beeld- en geluidmateriaal dat van jou is vastgelegd en opgeslagen
bij De Ontmoeting wilt zien, kun je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kun je indienen bij de
AVG-functionaris.
4.2 Wijzigen
Als je een verandering wilt aanbrengen in de persoonsgegevens en/of het beeld- en geluidsmateriaal
dat je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je zelf niet kunt veranderen, kun je
een verzoek hiertoe doen bij De Ontmoeting. Je kunt verzoeken dat De Ontmoeting je gegevens
wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
4.3 Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om De Ontmoeting te verzoeken de verwerking van
je persoonsgegevens en/of beeld- en geluidsmateriaal te beperken.
4.4 Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van “gerechtvaardigd belang” van De Ontmoeting of van een
derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

4.5 Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van De Ontmoeting te verkrijgen. De Ontmoeting zal deze
verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare
digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder
onderbrengen.
4.6 Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is,
heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar
betekent wel dat De Ontmoeting die gegevens dan niet meer mag verwerken of gebruiken. Het kan
zijn dat De Ontmoeting je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
4.7 Reactie door De Ontmoeting
Een verzoek kan gestuurd worden naar de.ontmoeting.deventer@gmail.com. De Ontmoeting zal je
verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet langer dan één (1) maand nadat De
Ontmoeting een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien De Ontmoeting jouw verzoek afwijst,
zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

5. Wijzigingen
5.1 Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy
Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

6. Klachten
6.1 Waar kun je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop De Ontmoeting je
gegevens en beeld- en geluidmateriaal verwerkt of gebruikt, dan kun je een mail sturen naar
de.ontmoeting.deventer@gmail.com.
Ook als je een klacht hebt over de manier waarop De Ontmoeting je gegevens en beeld- en
geluidmateriaal verwerkt of gebruikt, kun je een mail sturen naar
de.ontmoeting.deventer@gmail.com.
Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het
gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Akkoordverklaring
voor het gebruik van foto- en videobeelden
O Hierbij geef ik toestemming aan:

O Ik geef geen toestemming voor het gebruik
van foto’s, videobeelden met geluid en
videobeelden zonder geluid, waarop ik
herkenbaar in beeld ben gebracht.

Christelijk Inloophuis De Ontmoeting
Nieuwstraat 19-21
7411 LE Deventer
KvK 61937711

O Ik wil uitsluitend onherkenbaar in
beeld worden gebracht.
O Ik wil niet in beeld worden gebracht.

voor het gebruik van:
O foto’s
O videobeelden (met geluid)
O videobeelden (zonder geluid)
waarop ik herkenbaar in beeld ben gebracht,
ten behoeve van
O presentaties door De Ontmoeting
O gebruik op de website van De Ontmoeting
O gebruik op de facebookpagina’s van De Ontmoeting.
O gebruik in media zoals krantenadvertenties of in
artikelen in circulaires van de partners van
De Ontmoeting (kerken, ECM)

Plaats ………………………………………………………..

Naam ………………………………………………………..

Handtekening …………………………………………..

Datum ……………………………………….

