Privacy verklaring De Groene Reiger

1. De Groene Reiger
Je leest op dit moment de privacy verklaring van De Groene Reiger . Het
motto van de Groene Reiger is: samenwerken aan een gezonde groene en
sociale leefomgeving. Ik ontwikkel concepten waarin het
aanleggen/verbeten van het groen in wijk, gemeente of regio groen leidt tot
win-winsituaties. Bijvoorbeeld door het koppelen van groen en gezondheid,
groen en klimaatadaptatie, groen en toerisme etc. Hierdoor wordt de
wereld en een stukje groener en gezonder en profiteren de meewerkend
partijen er evenzo van
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door De Groene Reiger verzameld
worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe
je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze
verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door De
Groene Reiger, neem dan gerust contact op!
Dorien Kotterman
De Groene Reiger, 06-52022555
e-mail: info@degroenereiger.nl
KVK: 55566022
BTW nr: 168655536B01
2. Het doel van mijn gegevensvastlegging is
a. Contact opnemen met klanten, opdrachtgevers en leveranciers.
b. Factureren en betalen klanten en opdrachtgevers
c. Betalen leveranciers

d. Organisaties, bedrijven ed in mijn netwerk

3. Ik verzamel de volgende gegevens
Voor het bovenstaande doel verzamel ik e-mailgegevens, adresgegevens,
telefoonnummers en bankrekeningnummers
4. Ontvangers gegevens
a. Mijn accountant
b. One.com
De e-mail en de web-site van De Groene Reiger wordt gehost bij
one.com. Als jij contact opneemt via mail, worden die betreffende
mails opgeslagen op de servers van One.com. Gegevens die jij
achterlaat op de website van De Groene Reiger zijn op de servers van
One.com opgeslagen.
5. Bewaartijd van de gegevens
Ik bewaar de gegevens afhankelijk van de relatie met de eigenaar van de
gegevens:
a. Facturen opdrachtgevers, klanten en leveranciers
Ik bewaar de facturen 7 jaar na dienst/opdracht/levering (wettelijke
termijn crediteuren en debiteuren administratie)
b. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met De Groene Reiger via
mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je
naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.
Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
6. Welke beveiliging is van toepassing op de vastgelegde
persoonsgegevens
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je
gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en
software.
De persoonsgegevens die door De Groene Reiger of door eerder
genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar
mogelijk met tweestapsverificatie.
Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software
gegenereerd en verstuurd naar De Groene Reiger. Deze code dient gebruikt
te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met
een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang
hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde
apparaten.
7. Welke rechten heb je ten aanzien van je eigen gegevens
a. Recht op inzage:
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die
bij De Groene Reiger vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je
door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met De
Groene Reiger. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
b. Recht op rectificatie:
Als de gegevens fout zijn doorgegeven, veranderd of door mij fout
zijn verwerkt, dan pas ik die aan als daarom gevraagd wordt.
c. Recht op het indienen van een klacht:
Als je een klacht wil indienen, dan kun je dat doen via deze link:
Autoriteit Persoonsgegevens.
d. Recht op overdracht:
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij De Groene Reiger
opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of
dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient De groene
Reiger al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
e. Recht op het wissen van gegevens:
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij De Groene Reiger vastgelegd
zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
8. Plichten
De Groene Reiger verwerkt persoonsgegevens op grond van een
gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan
het aanbieden van diensten of producten van De Groene Reiger via e-mail.
Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale
benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je
e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om contact op te kunnen nemen. Als deze
verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan De Groene Reiger de
betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met De Groene Reiger
met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor
bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw
toestemming voor worden gevraagd.

De Groene Reiger behoudt zich het recht de gegevens te openbaren
wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer De Groene Reiger dit
gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om
de rechten, eigendom of veiligheid van De Groene Reiger te beschermen.
Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te
respecteren.
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via mijn contactgegevens.

