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Privacyverklaring Data Privacy Stichting

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe de Data Privacy Stichting (DPS) 
omgaat met uw persoonsgegevens.

Wat doet DPS?
DPS is een organisatie die optreedt voor slachtoffers van privacyinbreuken. De Data 
Privacy Stichting is opgericht teneinde de privacyrechtelijke belangen van individuen te 
beschermen tegen wederrechtelijke privacyinbreuken.

Waarvoor verwerkt DPS persoonsgegevens?? 
DPS verwerkt alleen persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van 
haar statutaire taken. Zo verwerkt DPS persoonsgegevens ten behoeve van het voeren 
van gerechtelijke procedures. Als u DPS heeft gemachtigd om mede namens u een 
procedure te voeren verwerkt DPS gegevens die nodig zijn om de overeenkomst uit te 
voeren die DPS voor dat doel met u is aangegaan. Ook gebruikt DPS uw gegevens om u 
over deze procedure te informeren. 

Om welke persoonsgegevens gaat het?
De persoonsgegevens die DPS verzamelt zijn afkomstig van uzelf. DPS verzamelt en 
verwerkt enkel persoonsgegevens die u heeft verstrekt, bijvoorbeeld als u zich bij DPS 
heeft gemeld als gedupeerde partij. 

Cookies
Om meer te weten te komen over het gebruik van cookies door DPS verwijst DPS naar 
de Cookieverklaring.

Welke grondslag heeft DPS voor het verwerken van persoonsgegevens?
DPS verwerkt uw persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst die wij met u 
zijn aangegaan. Ook verwerkt DPS persoonsgegevens ter behartiging van het 
gerechtvaardigd belang onze statutaire taken uit te voeren (artikel 6, eerste lid, onder f, 
van de AVG). 

Voor zover u toestemming heeft verleend, bijvoorbeeld als u zich abonneert op een 
nieuwsbrief van DPS, vormt die toestemming de grondslag voor de verwerking (artikel 6, 
eerste lid, onder a, van de AVG).

Worden persoonsgegevens met derden gedeeld? 
DPS deelt uw persoonsgegevens niet met derden, anders dan met partijen die DPS 
assisteren in het vervullen van haar statutaire taken en die werkzaam zijn onder een 
geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijn
DPS bewaart uw gegevens niet langer dan stikt noodzakelijk. Het kan zijn dat DPS 
wettelijk verplicht is om uw gegevens langer dan voor DPS gebruikelijk is te bewaren.
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Beveiliging
DPS heeft de vereiste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen 
om uw persoonsgegevens te beschermen. 

Zo heeft alleen bevoegd personeel van DPS toegang heeft tot uw persoonsgegevens. 
Deze medewerkers hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat 
noodzakelijk is.

Welke rechten kunt u bij DPS uitoefenen?
DPS verwerkt uw persoonsgegevens in verband met de hierboven omschreven 
doeleinden. Ten aanzien van deze verwerkingen kunt u de volgende rechten uitoefenen, 
door uw verzoek hiertoe te richten aan DPS:

 Recht om te weten te komen of DPS persoonsgegevens van u verwerkt en 
het recht op inzage in uw persoonsgegevens, zie: Recht op inzage.

 Recht om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of de 
verwerking ervan te beperken, rekening houdende met de hiervoor 
omschreven doeleinden, zie: Recht op rectificatie.

 Recht om uw persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld als deze 
gegevens niet langer nodig zijn voor de hiervoor omschreven doeleinden, 
zie: Recht op vergetelheid.

 Recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens 
met uw specifieke situatie verband houdende redenen, zie Recht van 
bezwaar.

U kunt uw schriftelijke verzoeken richten aan:

Data Privacy Stichting
P.O. Box 356
2501CJ The Hague 

U kunt ook een e-mail sturen aan:
privacy@dataprivacystichting.com

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens 
U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de 
(onrechtmatige) verwerking van uw persoonsgegevens door DPS, zie: Indienen klacht.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/recht-op-inzage
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/recht-op-rectificatie
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/recht-op-vergetelheid
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/recht-van-bezwaar
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/recht-van-bezwaar
mailto:privacy@dataprivacystichting.com
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

