Privacyverklaring - Startclub Arnhem
1.
Wie zijn we?
Stichting Startclub Arnhem (KvK: 85273414) is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.startclubarnhem.nl,
info@startclubarnhem.nl,
Dalweg 59, 6821JMArnhem
2.
Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen persoonsgegevens van:
• bezoekers en gebruikers van de website of onze app.
• Als je onze website bezoekt of onze app gebruikt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het
type apparaat, browser en hoe je onze website of app gebruikt. Deze informatie helpt ons om de
website of app te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te
zijn.
3.
Met welk doel verzamelen wij persoonsgegevens?
De informatie verwerken we:
• om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met jou zijn overeengekomen goed uit
te kunnen voeren
• om te voldoen aan een wettelijke verplichting
• op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de
aangegeven doelen; (waarom verwerken we persoonsgegevens) dit doen we op grond van een
zorgvuldige beoordeling en belangenafweging
• op grond van jouw toestemming
4.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Over het algemeen kan onze website bezocht worden en de app gebruikt worden zonder dat jouw
persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven.
Wij verzamelen niet-identificeerbare informatie over gebruikers van de website en de app zoals
bijvoorbeeld datum en tijd van toegang, de bron vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze
website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website of app die je bezoekt,
de pagina’s van de website of app die je hebt bezocht, informatie over het type apparaat dat je
gebruikt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website.
De identificeerbare informatie de we opslaan is de informatie die je zelf, als bv starter, coach of
partner, hebt verwerkt bij aanmelding van jou en je bedrijfsprofiel. Het betreft hier o.a.: (bedrijfs)naam
en (bedrijfs)adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres. Als je je bedrijfsprofiel weer verwijdert
gebeurt dat ook voor de genoemde gegevens.
5.
Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen jouw gegevens om;
• te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties of verzoeken indien je daarvoor een
formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten;
• informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter
te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten;
• je te benaderen voor aanbiedingen, events en andere informatie die voor jou interessant kan zijn;
• je e-mails te kunnen sturen zoals onze nieuwsbrief;
• jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en
middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn.
6.
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het
onderhouden van of vastleggen van onze relatie en de overige hierboven genoemde doelen,
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toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij
uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.
7.
Andere toepassingen en openbaarmakingen
We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken wanneer wij denken dat dat
noodzakelijk of gepast is: a) om de toepasselijke wetgeving na te leven, waarbij het kan gaan om
wetten die van kracht zijn buiten het land van jouw verblijf, om te reageren op verzoeken van
openbare en overheidsinstanties, waarbij het kan gaan om instanties buiten het land van jouw verblijf,
om samen te werken met wetshandhavingsinstanties of om andere wettelijke redenen; b) om onze
voorwaarden op te leggen, en c) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van
onze gelieerde ondernemingen, jou of anderen te beschermen.
8.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou bewaren naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen. Wij zullen op jouw verzoek reageren conform de toepasselijke wetgeving. Wij proberen jouw
verzoeken zo snel mogelijk uit te voeren als redelijkerwijs haalbaar is.
Wij willen je erop wijzen dat wij mogelijk bepaalde informatie moeten behouden om administratieve
redenen en/of om eventuele transacties uit te voeren voordat je de wijziging of verwijdering aanvroeg.
Er kan ook resterende informatie zijn, die blijft bestaan binnen onze databases en andere records en
die niet wordt verwijderd.
9.
Delen van persoonsgegevens met derden
Indien dat nodig is voor de dienstverlening aan jou kunnen wij jouw persoonsgegevens openbaren
aan andere externe dienstverleners, zoals de hostingpartij van de website, verwerker van betalingen /
facturen, en andere leveranciers.
10.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van gegevens serieus en nemen redelijke organisatorische, technische en
administratieve maatregelen om persoonsgegevens binnen onze organisatie te beschermen. Helaas
is geen enkel systeem voor gegevensoverdracht of –opslag volledig veilig. Als je redenen hebt om te
geloven dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
onmiddellijk contact met ons op.
Startclub Arnhem behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy.
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