PRIVACYVERKLARING
Wij vinden het belangrijk om zo zorgvuldig mogelijk met je gegevens om te gaan. Deze
privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer u de website
https://www.kopjesuiker.org bezoekt, en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden
gebruikt. Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
Het raadplegen en verwerken van persoonsgegevens is voorbehouden aan personen voor wie en
voor zover dat met het oog op de uitoefening van hun functie nodig is.
Gebruik van persoonsgegevens
Wanneer u onze website bezoekt registreren wij (persoons)gegevens indien u:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zich aanmeldt bij Kopje Suiker;
Een wijziging wilt aanbrengen in uw openbare profiel;
Een wijziging wilt aanbrengen in uw persoonsgegevens;
Een buurtbericht, of reactie daarop, plaatst op de website;
Een openbaar bericht, of reactie daarop, plaatst op de website;
Een privé bericht stuurt aan een andere Kopje Suiker gebruiker.

Welke persoonsgegevens registreert Kopje Suiker?
De volgende (persoons)gegevens verzamelt Kopje Suiker bij uw aanmelding en de verwerking
van wijzigingen en activiteit op de website:










Naam;
Adres;
Postcode;
E-mail adres;
Openbaar profiel (indien u dit heeft aangemaakt);
Profielfoto (indien u dit heeft toegevoegd);
Buurtberichten inclusief reacties daarop;
Openbare berichten inclusief reacties daarop;
Privé berichten.

Wat doet Kopje Suiker er mee?
Wij gebruiken deze gegevens om:
1. De buurtwebsite Kopje Suiker goed te laten werken;
2. U op de hoogte te houden van berichten en activiteiten in uw buurt;
3. Het verzenden van nieuwsbrieven.

Hoe lang bewaart Kopje Suiker de gegevens?
De gegevens worden bewaard zo lang u aangemeld staat op Kopje Suiker. Bij afmelding worden
alle gegevens verwijderd.
Met welke externe partijen deelt Kopje Suiker uw gegevens?
We delen uw gegevens niet met derden, echter, voor de werking van functies van de website
maken we wel gebruik van services van derden.




De website en database is bij een Nederlandse service provider (hostingbedrijf)
ondergebracht. Hiervoor geldt een verwerkersovereenkomst in overeenstemming met de
AVG.
Google services worden gebruikt voor de google maps kaart;
Facebook wordt gebruikt om Facebook log-ins mogelijk te maken.

Welke gegevens worden gedeeld met andere Kopje Suiker gebruikers?
Buren in jouw buurtgroep kunnen je voornaam, achternaam, openbaar profiel, profielfoto en
buurtgroep zien. Je adresgegevens en e-mail gegevens die je aan ons doorgeeft bij de aanmelding
en bij wijzigingen zijn niet voor anderen, ook niet voor je buren, zichtbaar.
Welke gegevens worden gedeeld als je een privé bericht plaatst?
Privé berichten worden alleen gedeeld met de gebruiker waar je het bericht aan verstuurd.
Welke gegevens worden gedeeld als je een buurtbericht plaatst?
Buurtberichten worden gedeeld met Kopje Suiker gebruikers in de door jouw aangegeven
buurtgroepen. Buurtberichten zijn niet vindbaar in openbare zoekmachines.
Welke gegevens worden gedeeld als je een openbaar bericht plaatst?
Openbare berichten zijn niet beschikbaar voor mensen die zich aangemeld hebben in Bergen. Als
je een openbaar bericht plaatst op de website (hiervoor moet je een vinkje zetten bij het hokje dat
je bericht openbaar is) worden je voornaam, achternaam en je buurtgroep bij het bericht vermeld
en deze zijn ook te zien voor mensen die de website bekijken en zich niet op Kopje Suiker
hebben aangemeld. Openbare berichten zijn vindbaar in openbare zoekmachines, zoals Google.
Beveiliging
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle persoonlijke informatie tussen u
en onze website wordt afgeschermd tijdens registratie en het gebruik.

Informatie, wijziging en bezwaar
U kunt contact opnemen met ons via privacy@kopjesuiker.org voor:
1.
2.
3.
4.

Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door ons.

