PRIVACY VERKLARING ANNE
Mei 2018
Stichting Nul op de meter experience Utrecht, bekend als ANNE (Alle Nederlanders Naar
Energieneutraal) is gevestigd in Utrecht op Veemarktplein 41 in Utrecht gebruikt en
bewaart persoonsgegevens van relaties.

Contactgegevens
ANNE, startpunt voor omwoners. Veemarktplein 41. 3521 BD Utrecht
www.ANNE-online.nl. info@ANNE-online.nl

Welke persoonsgegevens gebruikt, bewerkt en bewaart ANNE?
Voor het versturen van de nieuwsbrief:
- Je naam en je e-mail adres
Van onze participanten:
- Organisatie
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige (zakelijke) persoonsgegevens die je actief met ons deelt

Waarom doet ANNE dat?
ANNE verstuurt maandelijks een digitale nieuwsbrief naar de relaties die zich hebben
aangemeld. Afmelden kan altijd.
Contactgegevens van participanten gebruikt ANNE om hen te informeren over
bijeenkomsten en ontwikkelingen; telefonisch of digitaal. Ook voor wettelijk verplichte
activiteiten zoals belastingaangifte kunnen wij persoonsgegevens verwerken.

Welke systemen gebruikt ANNE?
ANNE is een kleine stichting zonder systemen die persoonsgegevens automatisch
verwerken. ANNE maakt gebruik van:
- Outlook voor het versturen en ontvangen van e-mails
- Google Drive voor het verwerken en opslaan van persoonsgegevens
- Mailchimp voor het versturen van de nieuwsbrief
- Facebook voor het verspreiden van nieuwsberichten
- Twitter voor het verspreiden van nieuwsberichten
- LinkedIn voor het verspreiden van nieuwsberichten
- Seats2Meet voor de boekingen en reserveringen bij ANNE

Hoe lang bewaart ANNE je gegevens?
ANNE bewaart je gegevens in principe tot het moment dat je verzoekt ze te verwijderen.
Beëindiging van ANNE, ANNE is immers een tijdelijke stichting, kan ook reden voor
vernietiging van de gegevens zijn.

Deelt ANNE je gegevens?
Nee, ANNE deelt geen persoonsgegevens, tenzij je daar toestemming voor geeft. We
gebruiken je gegevens voornamelijk om je te kunnen bereiken als dat een bijdrage levert
aan onze doelstelling: Alle Nederlanders Naar Energieneutraal. Uiteraard kunnen we je
gegevens ook gebruiken om facturen te sturen of betalen.

Waarvoor worden foto’s en videobeelden die bij ANNE zijn gemaakt
gebruikt?
ANNE kan foto- en video materiaal van bezoekers en deelnemers aan activiteiten
gebruiken voor social media en de website. Door ANNE te bezoeken geef je toestemming
om gemaakte beelden te gebruiken voor deze doeleinden. Je naam komt er niet bij te
staan. Als je dit niet wilt, kun je dit altijd aangeven bij de persoon achter de camera.
Uiteraard verspreiden wij geen beeldmateriaal dat schadelijk is voor jou imago of dat van
je organisatie.
Je kunt geen vergoeding claimen voor het door ANNE gebruikte beeldmateriaal. Je kunt
natuurlijk wel vragen of we een foto of video waar je op staat willen verwijderen. Stuur
een e-mail naar info@ANNE-online.nl als je een afbeelding wil laten verwijderen.

Gebruikt ANNE cookies?
Ja, de website van ANNE bevat cookies. Hiervoor heb je toestemming gegeven. Dit kun je
wijzigen via de instellingen in je browser of op je mobiele toestel. Wij maken gebruik van
Google Analytics en de Wordpress analyse tool om het gebruik van de website te
analyseren. Hiervoor verzamelen wij onder andere ook je persoonsgegevens. Dit doen we
via cookies.
De Cookies van ANNE
TK_AI en WP- zijn Wordpress (ons webbeheersysteem) cookies
_GA, _GID en _GAD worden gebruikt voor Google Analytics

Je gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen
Uiteraard heb je het recht om te zien welke gegevens we van je hebben, die te laten
aanpassen of verwijderen. Als je een e-mail stuurt naar info@ANNE-online.nl, krijg je van
ons een bestandje met daarin de gegevens die wij hebben.
We willen natuurlijk wel zeker weten dat je zelf een verzoek tot inzage, correctie of
verwijdering stuurt. Daarom vragen we je om bij dit verzoek een kopie van je
legitimatiebewijs mee te sturen. Maak op de kopie de pasfoto, burgerservicenummer en
paspoortnummer zwart ter bescherming van je privacy.
Je ontvangt binnen twee weken een reactie op je verzoek.
Hoewel wij onze uiterste best doen je persoonsgegevens volgens de regels te verwerken,
heb je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via deze link
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligt ANNE persoonsgegevens?
ANNE neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en onheuse wijzigingen van persoonsgegevens te
voorkomen. Als je vermoedt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als je
aanwijzingen voor misbruik hebt, stuur ons dan een e-mail. Het adres is info@ANNEonline.nl

