PRIVACYVERKLARING
Inleiding
Met ingang van 25 mei 2018 moeten alle organisaties zich houden aan de nieuwe
Europese privacywetgeving (AVG/GDPR). Deze wet vervangt de huidige Wet
Bescherming Persoonsgegevens en stelt strengere eisen aan de manier waarop
persoonsgegevens worden verwerkt.
Uiteraard willen ook wij als Polen in Beeld aan de geldende regels voldoen. In
deze privacyverklaring kunt u lezen hoe we met persoonsgegevens omgaan.
De essentie van onderstaande teksten is dat we naar eer en geweten zorgvuldig
met uw gegevens omgaan met de binnen onze mogelijkheden beschikbare
middelen.

Welke gegevens verwerken we
Wij verwerken alleen de gegevens die u aan ons verstrekt. Dit kan zijn:





Als we elkaar persoonlijk spreken;
Als u ons benadert via de e-mail of het contactformulier op onze website;
Als u zich opgeeft voor de nieuwsbrief;
Als u ons volgt op via een van de sociale mediakanalen.

Dit bekent dat we van u kunnen beschikken over NAW-gegevens,
telefoonnummers, e-mail en de gegevens die u deelt via de sociale media.
Natuurlijk hebben we ook de inhoud van de communicatie die u met ons deelt.
Daarnaast gebruiken we op onze website Google Analytics voor inzage in de
aantallen bezoekers op onze website.

Met welk doel verwerken we deze gegevens?
Natuurlijk kunnen we hier hele mooie juridische volzinnen opnemen over de
doeleinden en grondslag voor de verwerking van gegevens maar uiteindelijk komt
het simpelweg op neer dat we uw gegevens eventueel gebruik om u te informeren
over:
 Nieuwsberichten waarvan wij denken dat die u kunnen interesseren
 Activiteiten van derden die we met publiciteit op onze website of sociale
media ondersteunen
 Eventuele activiteiten die we zelf organiseren.
Wij zullen uw gegevens nooit, zonder uw toestemming, verstrekken aan derden.
Dit alles in lijn met de doelstelling/ambitie waarmee ooit met Polen in Beeld zijn
begonnen: het verspreiden van kennis over de Poolse cultuur en geschiedenis en
bijdragen aan het maatschappelijke debat en beeldvorming.

Waarin verwerken we de gegevens?

Polen in Beeld heeft tot doel het verspreiden van kennis over de Poolse cultuur en geschiedenis
en bijdragen aan het maatschappelijke debat en beeldvorming.













Website: Onze website hebben we met ingang van medio mei 2018 op
https gezet zodat, mocht u vraag stellen via het contactformulier u zeker
weet dat de gegevens versleuteld verzonden worden. In de website
worden verschillende, zoals dat heet, plug-ins gebruikt. We maken daarbij
alleen gebruik van vertrouwde bronnen en gerenommeerde bedrijven;
E-mail: Uw vraag via de website komt bij ons binnen als een e-mail. De email loopt via de servers van onze provider en Gmail. Dit geldt ook voor email die u rechtstreek aan ons toezendt;
Nieuwsbrieven: Voor de nieuwsbriefverzending maken we gebruik van
Mailchimp. Vanaf het begin hebben we voor het aanmelden voor de
nieuwsbrief gebruik gemaakt van ‘double opt in’ zoals de wet nu van ons
vraagt. Het kan ook zijn we u naam op de lijst hebben gezet vanuit andere
contacten. U kunt, ieder keer als u een nieuwsbrief krijgt, zich afmelden via
een link onderin deze nieuwsbrief;
Telefoon: Het kan zijn dat, bij telefonisch contact we u contactgegevens
vastleggen in het adresboek van onze telefoon. In dit geval is er sprake van
persoonlijk contact tussen ‘natuurlijke personen’ en valt dit feitelijk buiten
de regelgeving;
Officeapplicaties: Het kan zijn dat we eventueel gegevens gebruiken in
brieven of anderszins waarbij ze worden verwerkt met bijvoorbeeld
Microsoft Word of Excel;
Google Analytics: Omdat we graag een indruk krijgen van het aantal
bezoekers op de website, welke pagina’s ze bezoeken en dergelijke maken
we gebruik van Google Analytics. Dit systeem registreert enkel wat u zelf
zichtbaar laat zijn op internet;
Sociale media: We maken als een ‘gewone consument’ gebruik van de
websites en Apps voor toegang tot sociale media. We hebben geen
invloed op de gegevens die worden verzameld door de desbetreffende
organisaties. De verwerking van de gegevens in deze kanalen valt dan ook
onder de regels van die kanalen.

De apparaten die we gebruiken bij onze werkzaamheden zijn uiteraard goed
beveiligd met wachtwoorden of zelfs biometrie. Ook maken wij nooit gebruik van
publieke Wifi-netwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Met de nieuwe wet heeft u het recht:





Om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen
Om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Polen in Beeld
Op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of
naar een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens doen of wilt een verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens doen? Neem dan contact met
ons op. Dan kunnen we afstemmen hoe we hier voor uw situatie invulling aan kunnen
geven.
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