PRIVACYVERKLARING
Schikken op de gang, is een samenwerking van Dick Allewijn en Jacqueline
Spierdijk, gevestigd in Den Haag. Wij nemen uw privacy serieus en spannen ons in
om zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke gegevens, volgens de eisen van de
Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).
In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens Schikken op de gang
verwerkt. Ook leest u hoe we persoonsgegevens beschermen tegen verwerking en
inzage door onbevoegden. We geven aan welke rechten u heeft. Deze
privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die wij verwerken.
Contactgegevens:
Dick Allewijn en Jacqueline Spierdijk zijn beiden Functionaris Gegevensbescherming
van Schikken op de gang. Zij zijn te bereiken via dick.allewijn@inter.nl.net en
spierdijk@xs4all.nl. Telefoon: 06-25533338 en 06-22400888. Website: https://
schikkenopdegang.nl.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/
of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens die wij verwerken: vooren achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, werkgerelateerde
gegevens zoals functie, en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
bijvoorbeeld door een contactformulier op deze website aan te maken, in
correspondentie en telefonisch. Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk
voor het uitvoeren van onze diensten. Wij verwerken geen gegevens afkomstig van
bezoek aan onze website zoals cookies en IP-adressen.
Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde doelen genoemd
in de wet. Wij doen dat:
- om onze diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen
- om u te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze diensten uit te
voeren, bijvoorbeeld om met deelnemers aan een leeractiviteit te kunnen
communiceren
- om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren
- als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals bij gegevens die wij nodig hebben
voor onze belastingaangifte.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de hiervoor
genoemde doelen te realiseren. Dat is in beginsel tot drie jaar na afloop van de
opdracht. Daarna worden ze in een archief opgeslagen om te voldoen aan de
wettelijke bewaartermijnen. De administratie wordt bewaard conform de fiscale
bewaarplicht (zeven jaar na afloop van het boekjaar).
Komen uw gegevens bij derden terecht?
Wij verkopen uw gegevens nooit aan derden. Wij verstrekken deze gegevens
uitsluitend als dit nodig is voor onze dienstverlening, om onze overeenkomst met u
uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in
onze opdracht uw gegevens verwerken (zoals ICT-provider en accountant), sluiten
wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging

en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Onze internetpagina’s bevatten links naar
andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die
websites of organisaties.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt
gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te waarborgen dat uw
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact met ons op.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kunt vragen om de
persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op
gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de
gegevensverwerking, neemt u dan contact met ons op. Dit kan per mail of telefonisch
met de contactgegevens hierboven. U hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
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