Zonneteam De Zonneplaneet
Het buurtinitiatief ‘zonneteam’ Zonneplaneet, in de Planetenwijk, neemt de bescherming van je
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De Zonneplaneet is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Verwerking persoonsgegevens
De persoonsgegevens die Zonneplaneet verwerkt zijn je voor- en/of achternaam, adresgegevens,
emailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Zonneplaneet verwerkt je
persoonsgegevens alleen ten behoeve van de ledenadministratie. Wij sturen je een paar maal per
jaar per email nieuws over onze activiteiten. Zonneplaneet verstrekt je gegevens niet aan derden
zonder voorafgaande goedkeuring, tenzij het een wettelijke verplichting betreft. Zonneplaneet
gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Zonneplaneet bewaart je gegevens zolang je zelf
aangeeft lid te willen blijven van ons zonneteam.
Zonneplaneet heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over buurtbewoners die jonger zijn dan
16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of
een afzender van een email of een bezoeker aan onze website of social media ouder is dan 16. Wij
raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je
ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zonneplaneet.nl - dan verwijderen wij
deze informatie.
Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt krachtens de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) het recht om je
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van je persoonsgegevens door ons team en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent
dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander door jou genoemde organisatie te sturen. Wil je gebruik
maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen
of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek
naar info@zonneplaneet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan,
zullen we eerst telefonisch contact opnemen. Zonneplaneet zal binnen enkele dagen op je verzoek
reageren.
Klachtenprocedure
Zonneplaneet wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. Wanneer je de
indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
s.v.p. contact met ons op.
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