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Privacy beleid Stichting CLOK
Stichting CLOK hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy
beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Om onze werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren worden
persoonsgegevens verzameld.
U moet erop kunnen vertrouwen dat Stichting CLOK zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens
omgaat. Stichting CLOK zet zich in zodat uw privacy gewaarborgd blijft door, onder andere,
maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en
gebruikerscontrole.
Stichting CLOK geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij deze
waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle
processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen. Stichting CLOK houdt zich in alle
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn in dit privacybeleid beschreven.
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
van uw persoonsgegevens.
Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn versterkt.
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en
deze respecteren.

Als Stichting CLOK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u
na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met
ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Stichting CLOK
Postbus 35
2740 AA Waddinxveen
Tel 035 6954144
info@clok.nl
Privacy medewerker, Geert Kievit
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Stichting CLOK verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden:
-

Het aangaan van overeenkomsten;
Het versturen van nieuwsbrieven en informatie over producten en diensten;
Het aangaan van arbeidsovereenkomsten;
Het beantwoorden van gestelde vragen of contact opnemen over latere ontwikkelingen als
het betreffende onderwerp daartoe aanleiding geeft.
Contact met betrekking tot deelnemerschap.
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Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting CLOK verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons heeft versterkt en/of
doordat u gebruik maakt van onze diensten of producten. Hieronder een overzicht met de
persoonsgegevens die wij verwerken:
-

Voor- en achternaam
Geslacht
Telefoonnummer
E-mailadres

Uitgangspunten
Stichting CLOK gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van
betrokkenen. Stichting CLOK houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:
Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze
verwerkt.
Grondslag en doelbinding
Stichting CLOK zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk
omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden
alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.
Dataminimalisatie
Stichting CLOK verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf
bepaalde doel. Stichting CLOK streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden
minder of geen persoonsgegevens verwerkt.
Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan
nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen
naleven.
Integriteit en vertrouwelijkheid
Stichting CLOK gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo
worden persoonsgegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld.
Daarbij zorgt Stichting CLOK voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is
vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.
Delen met derden
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van
persoonsgegevens, maakt Stichting CLOK afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan
moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet.
Subsidiariteit
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op
de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.
Proportionaliteit
De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met
de verwerking te dienen doel.
Rechten van betrokkenen
Stichting CLOK honoreert alle rechten van betrokkenen.
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@clok.nl Ter verificatie dat het
verzoek van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek te
voegen. Ter bescherming van uw privacy vragen we u om op deze kopie uw pasfoto en
burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. De VNG zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier
weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via:
Website: vragenformulier
Telefoonnummer: 035 – 695 41 44
Postadres: Postbus 35, 2470 AA Waddinxveen
Daarnaast heeft u het recht om een klacht over uw verwerking van persoonsgegevens in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacybeleid treedt in werking na vaststelling door het bestuur van Stichting CLOK.
Het beleid wordt iedere halfjaar geëvalueerd en indien nodig herzien. Aanpassingen van dit beleid
worden aangekondigd via www.clok.nl. De meest actuele versie van het beleid is hier te vinden.
Aldus vastgesteld door het bestuur van Stichting CLOK op 25-05-2018,
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