Privacyverklaring
De Stilte hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we
heldere informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met
ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van (prospect) klanten, leveranciers, stakeholders, lobbycontacten,
subsidiënten en/of geïnteresseerden.
Persoonsgegevens worden door de Stilte in haar CRM verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-

Administratieve doeleinden;
Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
Informatieverstrekking in de vorm van incidentele digitale nieuwsbrieven en de jaarlijkse aanbodbrochure
Gerichte contacten indien de Stilte gebruik wenst te maken van diensten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Stilte de volgende persoons- en/of bedrijfsgegevens van u vragen:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Geslacht;
Bedrijfsnaam;
Afdeling;
Functie;
Post- en/of bezoekadres;
(Zakelijk) telefoonnummer;
(Zakelijk) e-mailadres;
(Zakelijke) website;

Bij het afnemen van diensten registreert de Stilte tevens:
-

KvK nummer;
Btw nummer;
IBAN nummer.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees die zich via het aanmeldformulier op de website en social media
hebben aangemeld, worden namens de Stilte door MailChimp verwerkt ten behoeve van het informeren van de
abonnee d.m.v. het toesturen van een maandelijkse nieuwsbrief per e-mail. Deze gegevens worden niet in de
CRM van de Stilte opgeslagen.
Voor de bovenstaande doelstelling kan de Stilte de volgende persoonsgegevens van u vragen:
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-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen totdat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt. Geabonneerde kan zich te
allen tijde afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.
Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door de Stilte verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de
arbeidsovereenkomst.
Hiertoe kan de Stilte de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Geslacht;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geboortedatum;
Geboorteplaats;
Salarisgegevens;
Kopie ID;
BSN-nummer;
Bankgegevens;
Verzekeringsgegevens;
Dieetspecificaties;
Aanvullende informatie t.b.v. visa-procedures (incidenteel).

Bewaartermijn
De Stilte bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan
wel op grond van de wet is vereist. Met uitzondering van de wettelijke grondslag voor het bewaren van
persoonsgegevens, kunt u de Stilte te allen tijde verzoeken uw gegevens te verwijderen. Stuur hiervoor een mail
naar info@destilte.nl.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van onze werkzaamheden.
Zo maken wij o.a. gebruik van een derde partij voor:
-

website beheer en hosting;
de (financiële) administratie;
netwerkbeheer.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld:
-

Alle personen die namens de Stilte van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhoudingsplicht, vastgelegd in de arbeidsovereenkomst;
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
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-

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten;
Voor het bijhouden van webstatistieken maakt de Stilte gebruik van Google Analytics. Om aan de
privacywetgeving te voldoen, worden IP-adressen van websitebezoekers verborgen middels IP-masking.

Geheimhouding
Het personeel en vrijwilligers van de Stilte zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de
persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen of hebben kunnen nemen. De Stilte verschaft enkel toegang tot de
persoonsgegevens aan haar medewerkers en door haar ingeschakelde derden voor zover dit nodig is voor het
verrichten van de werkzaamheden.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of
door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten
overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u
altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct
contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U
heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacybescherming.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
Stichting de Stilte
Postbus 7211
4800 GE Breda
info@destilte.nl
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