Privaccy Stateement Sttichting Oikos
Stichtingg Oikos, geveestigd aan Mariahoek 16//17 3511 LG
Utrecht, is verantwo
oordelijk voor de verwerkking van
persoonsgegevens zo
oals weergeggeven in dezze
privacyvverklaring.
Contactggegevens:
www.stichtingoikos.nl
Mariaho
oek 16/17 3511 LG Utrecht
030 236 1500
D.L. Renkema is de Functionaris
F
v Stichting Oikos. Hij is te bereiken via
Gegevensbeescherming van
d.l.renkeema@stichtingoikos.nl.
Persoon
nsgegevens die
d wij verwe
erken
Stichtingg Oikos verw
werkt uw perssoonsgegeveens doordat u gebruik ma
aakt van onzze diensten en/of
e
omdat u deze zelf aaan ons verstrrekt. Hierondder vindt u een overzicht van de perssoonsgegeve
ens die
wij – waar nodig – veerwerken:
‐ Voor‐ een achternaaam
‐ Geslach
ht
‐ Adresgegevens
‐ Telefoo
onnummer
‐ E‐mailaadres
‐ Bankreekeningnumm
mer
Bijzondeere en/of gevvoelige perssoonsgegeveens die wij ve
erwerken
Onze weebsite en/of dienst heeft niet de inte ntie gegeven
ns te verzamelen over weebsitebezoekers die
jonger ziijn dan 16 jaaar. Tenzij ze toestemminng hebben vaan ouders of voogd. We kkunnen echtter niet
controleeren of een bezoeker
b
oud
der dan 16 iss. Wij raden ouders
o
dan ook
o aan betrrokken te zijn
n bij de
online acctiviteiten vaan hun kinde
eren, om zo tte voorkome
en dat er geg
gevens over kkinderen verrzameld
worden zonder oudeerlijke toeste
emming. Als u er van ove
ertuigd bent dat wij zondder die toeste
emming
persoonlijke gegeven
ns hebben ve
erzameld ovver een minderjarige, nee
em dan contaact met ons op via
d.l.renkeema@stichtingoikos.nl, dan
d verwijdeeren wij deze
e informatie.
p basis van welke
w
grondsslag wij perssoonsgegeve
ens verwerkeen
Met wellk doel en op
Stichtingg Oikos verw
werkt uw perssoonsgegeveens voor de volgende
v
doe
elen:
‐ Verzenden van onzze nieuwsbrie
ef
‐ U te ku
unnen bellen of e‐mailen indien dit noodig is om onze dienstve
erlening uit tee kunnen vo
oeren
‐ U te infformeren ovver wijziginge
en van onze ddiensten en producten
‐ Om goeederen en diiensten bij u af te leverenn
‐ Het afh
handelen van
n uw betalingg
Stichtingg Oikos verw
werkt ook perrsoonsgegev ens indien wij
w hier wette
elijk toe verpplicht zijn, zoals
gegeven
ns die wij nod
dig hebben voor
v
onze be lastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Oikos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of ‐systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Stichting Oikos) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Oikos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Aangezien Oikos in liquidatie is, zullen alle
persoonsgegevens uiterlijk 1 juli 2019 verwijderd worden, m.u.v. de financiële gegevens waartoe
Oikos wettelijk verplicht is. Daarvoor geldt de wettelijke termijn van 7 jaar.
Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Oikos verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Oikos gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Oikos en heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar d.l.renkema@stichtingoikos.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Oikos wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact‐
met‐de‐autoriteit‐persoonsgegevens/tip‐ons.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Oikos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via d.l.renkema@stichtingoikos.nl.
Utrecht, 29 maart 2018

