Privacyreglement van stichting Na de Oorlog (hierna NDO) met betrekking tot het
beheer van persoonsgegevens.
NDO is zich er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. NDO houdt zich daartoe aan de
Algemene Verordening Gegevens (AVG). Op deze pagina laten we u weten welke gegevens
we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan. Zo
begrijpt u precies hoe wij werken.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van NDO. Door gebruik te maken van
onze diensten, zoals gastlessen, projecten, andere activiteiten, de nieuwsbrief en de website
geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, vragen we u om persoonsgegevens te
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens
worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van NDO of die van een derde partij.
De doelstelling van het verwerken van persoonsgegevens
SGO verzamelt persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn om een gastles/project te geven
in te schrijven voor een cursus en voor gebruik door de administratie NDO. De gegevens zijn
ook noodzakelijk om afnemers op de hoogte te kunnen stellen van bijzonderheden omtrent de
activiteiten waarvoor hij of zij zich heeft ingeschreven.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type
• Bankrekeningnummer
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Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
NDO verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van gastsprekers,
docenten en medewerkers: burgerservicenummer (BSN)
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
NDO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• NDO analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het
aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
• NDO verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
De bewaartermijn van de persoonsgegevens
NDO zal de verzamelde persoonsgegevens (in de vorm van een online account) niet langer
bewaren dan strikt nodig is voor het leveren van haar diensten. De financiële administratie
wordt gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard. Bij het aanschaffen van online
cursussen wordt expliciete toestemming gegeven gegevens voor onbepaalde tijd te bewaren,
zodat u zich niet steeds opnieuw hoeft te registeren.
Delen met derden van de persoonsgegevens
NDO verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht
(bijvoorbeeld de beheerder van de website) sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NDO
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Geautomatiseerde besluitvorming
NDO neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van SGO) tussen zit.
Beveiliging
NDO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@nadeoorlog.nl.
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