PRIVACYVERKLARING
Dit is de privacyverklaring van De Werkelijkheid, gevestigd te Amsterdam
Waarom deze privacyverklaring?
Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Werkelijkheid willen we transparant zijn, vandaar
deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaat De Werkelijkheid uiterst zorgvuldig om met jouw
persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van
persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Hierna hebben wij
voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met
jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op
de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Werkelijkheid.
Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?
De Werkelijkheid verwerkt persoonsgegevens van contacten voor het ontvangen van de nieuwsbrief en
samenwerken voor projecten. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot
jouw persoon te herleiden zijn.
Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?
Uitnodigen en informeren. De Werkelijkheid gebruikt jouw gegevens om je op de hoogte te houden van
activiteiten van De Werkelijkheid en mogelijkheden tot samenwerken. Voor deze berichten kun je je te allen
tijde afmelden. De Werkelijkheid verwerkt jouw gegevens om je via e-mail te kunnen informeren.
Gegevens verstrekken aan derden
De Werkelijkheid verstrekt geen gegevens aan derden tenzij een daartoe bevoegde autoriteit zoals
bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.
Hoe gaan wij om met jouw gegevens?
De Werkelijkheid zorgt voor passende beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen
tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm
van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van
maatregelen voor toegangsbeveiliging zoals het afschermen van ons adressenbestand met gebruikersnaam
en wachtwoord. Daarnaast is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig voor het inloggen op de
Mailchimp.
Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden
waarvoor wij jouw gegevens verwerken. Bij uitschrijving wissen de gegevens automatisch uit de Mailchimp
lijst en worden vervolgens ook uit onze excell bestand verwijderd.
Hoe kun je invloed uitoefenen op jouw persoonsgegevens?
In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de
verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar
persoonsgegevens.
Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt: stuur je verzoek per e-mail naar
info@werkelijkheid.com. Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”,
“rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer. Binnen uiterlijk zes weken na
ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie.
Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van De Werkelijkheid kun je contact opnemen
met info@werkelijkheid.com

