Privacyverklaring Data Privacy Stichting
Dit is de privacyverklaring van de Data Privacy Stichting (DPS). Hierin leggen we uit
waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en
welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wie zijn wij?
De Data Privacy Stichting is een organisatie die optreedt voor slachtoffers van
privacyinbreuken. De Data Privacy Stichting is opgericht met als statutaire taak de
privacyrechtelijke belangen van individuen te beschermen tegen wederrechtelijke
privacyinbreuken en compensatie voor zulke inbreuken te verkrijgen.
Om haar statutaire taken te vervullen verwerkt DPS zelf ook in beperkte mate
persoonsgegevens. U leest hier hoe wij daarbij uw privacy beschermen. Heeft u vragen over
deze privacyverklaring? Of over het gebruik van uw persoonsgegevens door DPS? Neem dan
contact op via:
privacy@dataprivacystichting.com

Cookies
Op onze website, maken we gebruik van technische en functionele en privacyvriendelijke
cookies. Wilt u weten welke cookies we plaatsen en waarom we dat doen? Lees daarover alles
in onze Cookieverklaring.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is om onze statutaire taken uit te
voeren. Zo verwerken wij persoonsgegevens ten behoeve van het voeren van
gerechtelijke procedures. Ook gebruiken wij uw gegevens om u over deze procedure te
informeren.

Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?
Als wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, is dat typisch omdat u zelf contact met
ons heeft opgenomen en u daarbij informatie over uzelf heeft gegeven. Bijvoorbeeld kan dit
zich voordoen als u zich bij ons heeft gemeld als gedupeerde partij.

Mogen we uw persoonsgegevens verwerken?
DPS mag alleen persoonsgegevens gebruiken om een reden die in de privacywetgeving staat.
Zo’n reden heet een grondslag. De mogelijke grondslagen voor het gebruiken van
persoonsgegevens staan in artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG).
Ook verwerken wij persoonsgegevens ter behartiging van het gerechtvaardigd belang onze
statutaire taken uit te voeren (artikel 6, eerste lid, onder f, van de AVG).
Andere grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken, zijn toestemming van
de betrokkene (artikel 6, eerste lid, onder a, van de AVG), bijvoorbeeld als u zich abonneert op
een nieuwsbrief van ons.

Hoe beveiligen we uw gegevens?
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Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij
verwerken te beveiligen. Zodat deze gegevens bijvoorbeeld niet verloren raken. Wij doen dit
volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat binnen DPS alleen bevoegd personeel
van DPS toegang heeft tot uw persoonsgegevens. Deze medewerkers hebben alleen toegang tot
uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun taken uit te voeren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan stikt noodzakelijk nodig is. Het kan zijn dat wij
wettelijk verplicht zijn om uw gegevens langer te bewaren.

Delen wij uw gegevens met derden?
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.

Wat zijn uw rechten?
U heeft een aantal privacyrechten. U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u
verwerken. Kloppen de gegevens niet, dan kunt u die laten verbeteren. Ook kunt u ons in
sommige gevallen vragen om uw gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking van uw
gegevens te beperken. Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.
Recht op inzage
Wilt u weten welke persoonsgegevens DPS van u verwerkt? Dan kunt u een schriftelijk
inzageverzoek doen. En ontvang u van ons een overzicht van de door DPS verwerkte
persoonsgegevens. Voor meer informatie, zie: Recht op inzage.
Recht op rectificatie
Blijkt dat uw gegevens bij DPS onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een
aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Voor meer
informatie, zie: Recht op rectificatie.
Recht op vergetelheid
U kunt, in een aantal gevallen, aan DPS vragen om uw gegevens te wissen. Voor meer
informatie, zie: Recht op vergetelheid.
Recht op beperking van de verwerking
U kunt DPS vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken. Voor meer informatie, zie:
Recht op beperking van de verwerking.
Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door DPS. Voor meer
informatie, zie: Recht van bezwaar.
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.
Verzoek doen
U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:
2

Data Privacy Stichting
P.O. Box 356
2501CJ The Hague
U kunt ook een e-mail sturen aan:
privacy@dataprivacystichting.com
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