Privacyverklaring DeDurfplaats
De Privacyverklaring is vastgesteld op 14 november 2019
1. INLEIDING
DeDurfplaats1 maakt gebruik van persoonsgegevens in het kader van zakelijke relaties met cliënten,
deelnemers aan activiteiten van de onderneming en anderen. Daartoe behoren naam, adres, email,
bedrijfsnaam en andere gegevens die in dat verband van belang zijn. DeDurfplaats verzamelt geen
bijzondere categorieën van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de verordening.
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)2
De AVG bepaalt dat met behoorlijk en zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. De wet
vereist eist goede beveiliging. Onbevoegde personen of instanties mogen geen inzage krijgen.
DeDurfplaats behoort duidelijk aan te geven voor welk doel gegevens worden verzameld en
verwerkt.
Het Privacyreglement van DeDurfplaats geeft duidelijkheid aan derden en aan de eigen organisatie
hoe op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens de verwerking van persoonsgegevens
plaatsvindt. Ieder kan de voor hem/haar geregistreerde persoonsgegevens opvragen en controleren
Er vindt geen doorgifte van persoonsgegevens plaats, tenzij de wet dit voorschrijft.
2. Definities3

Beoordeling
Bestuur
Betrokkene
Functionaris AVG
Persoonsgegeven
Identificatiegegevens

Normenkader
Verwerker
Verwerking

Beoordeling van de effecten en risico’s van nieuwe of bestaande
verwerkingen op de bescherming van de privacy.
De directie van de Dedurfplaats
De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De
betrokkene is degene van wie de gegevens worden verwerkt.
De door het bestuur van DeDurfplaats aangewezen functionaris
Elk gegeven van een natuurlijke persoon, die geïdentificeerd kan
worden en niet openbaar beschikbaar is
Persoonlijke kenmerken van zoals naam, adres, woonplaats en
overige gegevens in verband met de zakelijke relatie tussen die
persoon en DeDurfplaats, of wettelijk zijn voorgeschreven
NOREA Handreiking Privacy Control Framework
De persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in
opdracht van een andere persoon of organisatie.
Een verwerking is alles wat met een persoonsgegeven wordt
gedaan, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar
voegen, verstrekken aan een ander, en vernietigen
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KvK nr. 27259037
Wet van 16 mei 2018, houdende regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27
april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119)
(Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming).
3 De begrippen in de AVG (Artikel 4, AVG) zijn leidend.
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Verwerkingsverantwoordelijke Een persoon of instantie die alleen, of samen met een ander, het
doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens
vaststelt
3. Reikwijdte
Het Privacyreglement geldt voor ieder die voor of in opdracht van DeDurfplaats persoonlijke
gegevens, als bedoeld in de AVG verwerkt.
4. Verantwoordelijkheid
Het bestuur van DeDurfplaats is Verwerkingsverantwoordelijke. Het bestuur kan anderen aanwijzen
voor deelverantwoordelijkheden. Periodiek en bij de start van nieuwe activiteiten wordt door het
Bestuur een Beoordeling opgesteld.
5. Verwerking
Voor zover DeDurfplaats optreedt als Verwerker van Persoonsgegevens wordt een register van de
verwerking bijgehouden.
5. Functionaris AVG
Controleert en evalueert de naleving van wet- en regelgeving aan de hand van het Normenkader en
adviseert het Bestuur.
6. Doel (Artikel 5, AVG)
Er worden alleen Persoonsgegevens en de daaraan verbonden Identificatiegegevens verzameld als
het doel is vastgesteld en duidelijk omschreven.
.
Geoorloofde doelen zijn:
- nakomen van wettelijke verplichtingen
- uitvoering van overeenkomsten
- specifieke toestemming van betrokkenen
- vervulling van doelstellingen van DeDurfplaats.
7. Informatieplicht (Artikel 13,14, AVG)
Als persoonlijke gegevens aan DeDurfplaats ter beschikking worden gesteld, wordt vermeld hoe
DeDurfplaats met die informatie zal omgaan. DeDurfplaats bewaart de informatie van Betrokkenen
niet langer dan strikt noodzakelijk voor het gestelde doel.
8. Privacy rechten van Betrokkenen (Artikel 13 t/m 20, AVG)
- Recht op informatie over de vraag hoe zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.
- Correctierecht als gegevens niet juist zijn
- Recht van verzet als gevraagd wordt de verstrekte persoonsgegevens niet meer te gebruiken
- Klachtrecht om aan te geven dat persoonsgegevens onjuist zijn gebruikt.
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Klachten kunnen worden ingediend via klachten@dedurfplaats.eu of bij de Autoriteit
persoonsgegevens.
9. Data onderzoek
In het geval dat in een door DeDurfplaats uitgevoerd onderzoek persoonsgegevens van belang zijn,
worden deze geanonimiseerd, zodat geen verband met individuele personen mogelijk is.
10. Cookybeleid
Als DeDurfplaats gebruik maakt van cookies wordt de keuze gegeven voor uitsluitend functionele
cookies en andere doeleinden. Voor cookies gebruikt door anderen heeft DeDurfplaats geen
verantwoordelijkheid.
11. Gebruik website
Gegevens over bezoekgegevens van websites van DeDurfplaats, zoals het IP-adres en surfgedrag,
worden uitsluitend gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag en het optimaliseren van de
sites.
12, Gebruik van social media en andere gelinkte websites
Voor de verwijzingen op websitepagina’s van DeDurfplaats naar sociale netwerken en andere links
naar externe websites gelden de privacy verklaringen, van de sites waarnaar wordt verwezen.
DeDurfplaats is daarvoor niet verantwoordelijk.
13. Behandelen van opdrachten
Het gebruik van naam en adres- en andere contractgegevens worden bewaard totdat de opdracht is
voltooid en vervolgens de termijn van de wettelijke bewaarplicht (7 jaar). De gegevens worden niet
met derden gedeeld, behalve in het geval van wettelijke verplichtingen.
14. Formulieren
Formulieren die via de website of anders beschikbaar zijn voor contact, contractering, inschrijving
voor cursussen of voor het aangaan van andere relaties met DeDurfplaats worden bewaard, zolang
als nodig voor de relatie en indien verplicht de wettelijke bewaartermijn. De persoonsgegevens
worden niet beschikbaar gesteld aan derden.
15. Mailverkeer met DeDurfplaats
Mailverkeer en bijlagen worden opgeslagen in bestanden die uitsluitend toegankelijk zijn voor
bevoegde personen namens DeDurfplaats. Om spam te voorkomen, maken wij gebruik van
faciliteiten van Argeweb. Voor de bescherming van de persoonlijke gegevens in dat verband wordt
verwezen naar de privacyverklaring van Argeweb.
16. Beveiliging
DeDurfplaats neemt beveiligingsmaatregelen in overeenstemming met de beschikbare techniek en
de eisen die aan de verzameling en bewaring van persoonsgegevens worden gesteld.
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12 Datalekken
In het geval Persoonsgegevens worden gelekt, zal het Bestuur dit zo mogelijk terstond melden aan de
Autoriteit Privacy (AP) en corrigerende maatregelen nemen.
DeDurfplaats kan wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. In geval van wijziging wordt dit
gepubliceerd op de website www.dedurfplaats.eu
Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met 070-3243454 of per mail via
postmaster@dedurfplaats.eu. U kunt vragen ook schriftelijk richten aan:
ILR BV
Postbus 96845
2509 JE ‘s-Gravenhage
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