Privacyverklaring
Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. In deze privacyverklaring laten we u weten
hoe wij met uw gegevens omgaan, waarom we deze gegevens verzamelen en voor hoe lang.
De Stichting Duurzaam Steenwijkerland gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en
handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Duurzaam Steenwijkerland vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van
haar deelnemers en vrijwilligers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en
beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt.
Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen
die de AVG ons stelt.
Duurzaam Steenwijkerland, gevestigd aan Divisie 18, 8333DH Steenwijk, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.duurzaamsteenwijkerland.nl, Divisie 18, 8333DH Steenwijk; telefoon: 06-36493169.
De kwartiermaker Haaije Koenders is de Functionaris Gegevensbescherming van het Duurzaam
Steenwijkerland. Hij is te bereiken via info@dzst.nl of telefonisch via 06-36493169.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Duurzaam Steenwijkerland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten; u bent beroepskracht, vrijwilliger, participatiemedewerker of ondernemer. Ook kan het zijn
dat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te
maken, in correspondentie en telefonisch.
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- *Bankrekeningnummer. (* indien u betaald wordt door Stichting Duurzaam Steenwijkerland of als
er enige vorm van (on)verloning plaatsvindt)
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
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persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@dzst.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Gevoelige gegevens kunnen aan de orde komen in het kennismakingsgesprek of intake als het van
belang is voor het uitvoeren van uw werkzaamheden als beroepskracht, vrijwilliger en/of
ondernemer. Te denken valt aan medische gegevens die relevant zijn voor de taakuitoefening. In het
intakegesprek zal hiervoor expliciet toestemming gevraagd worden aan u.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Duurzaam Steenwijkerland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om diensten te verlenen op het terrein van verduurzamingsmaatregelen
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere promotie activiteiten
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Duurzaam Steenwijkerland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of het aanvragen van een VOG.
Geautomatiseerde besluitvorming
Duurzaam Steenwijkerland neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen 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 Duurzaam Steenwijkerland) tussen zit. Duurzaam Steenwijkerland gebruikt de
volgende computerprogramma's of -systemen: Google Workspace, Mailchimp, Snelstart en
webhosting via Vimexx.
Om uw persoonlijke gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang of
onbevoegd gebruik, past het Duurzaam Steenwijkerland passende beveiligingstechnologie toe. Als u
gegevens aan ons doorgeeft gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (poging tot)
misbruik doen wij altijd aangifte. Het Duurzaam Steenwijkerland neemt daarnaast organisatorische
maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Duurzaam Steenwijkerland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen:
- Sollicitaties: deze worden voor de sollicitatieprocedure en maximaal 6 weken daarna
bewaard. In overleg met de sollicitant kan een bewaartermijn van maximaal een half jaar
afgesproken worden; de sollicitant zal hier schriftelijk of via de mail mee akkoord moeten
gaan.
- Database: administratie van alle medewerkers actief bij het stichting Duurzaam
Steenwijkerland; vrijwilligers, ondernemers, beroepskrachten en participatiemedewerkers.
Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens: voornaam en achternaam,
adresgegevens, telefoonnummer, E-mailadres, werkzaam bij welke afdeling/initiatief of
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taken, functienaam, geboortedatum, aantal uren (indien van toepassing) en
bankrekeningnummer (indien er sprake is van verloning of uitbetaling van onkosten).
Termijn: gedurende de looptijd van de overeenkomst of afspraken die gemaakt zijn met de
medewerker tot 2 jaar daarna. De financiële administratie (geldt voor de beroepskrachten)
heeft een looptijd van 7 jaar.
Wie beheren de database: de kwartiermaker, de coördinatoren van de betrokken projecten
en het bestuur van Duurzaam Steenwijkerland. Alleen de beroepskrachten zoals de
communicatiemedewerker, kwartiermaker of manager van de stichting kunnen op aanvraag
van u informatie opvragen of wijzigingen doorgeven.
Projecten en diensten
Onder stichting Duurzaam Steenwijkerland zijn diverse projecten actief zoals het
energiecoachproject, de energiewinkel en de werkgroep IK BEGIN!. Voor diverse activiteiten
en diensten vanuit deze projecten worden gegevens bewaard van deelnemers. Het gaat dan
om contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadressen en deze worden uitsluitend
gebruik voor contact en afstemming rond het betreffende project of de activiteit. Deze
gegevens worden bewaard gedurende de deelname van de betreffende personen tot
maximaal 2 jaar nadien. Voor de evaluatie van projecten worden eventueel ook andere
gegevens verzameld zoals bijvoorbeeld een energielabel of het energieverbruik. Deze
gegevens worden voor deze doeleinden altijd anoniem verwerkt en losgekoppeld van de
betreffende deelnemers. De gegevens worden beheerd door de coördinator van het project /
activiteit en de kwartiermaker.
Versturen van digitale berichten en nieuwsbrief
Hiervoor geldt de uitvoering van de overeenkomst of afspraken (zie database) en de daarbij
behorende termijn van maximaal 2 jaar.
Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens: voornaam en achternaam en Emailadres. De gegevens worden beheerd door de communicatiemedewerker en
kwartiermaker van de stichting.
Financiële administratie
Naast dat het Duurzaam Steenwijkerland bij wet verplicht is gegevens door te geven aan de
belastingdienst zullen de accountant, penningmeester, administratief medewerker en de
kwartiermaker de persoonsgegevens beheren. Ook het Bestuur van de Stichting zal op de
hoogte gehouden worden van de financiële administratie.
Het gaat hierbij om de volgende gegevens: voornaam en achternaam, adresgegevens,
telefoonnummer, emailadres, werkzaam bij welke afdeling/initiatief of taken, functienaam,
aantal uren (indien van toepassing) en bankrekeningnummer. Bedrijfsgegevens van zowel
debiteuren als crediteuren van de stichting. Het betreft dan voornamelijk contactgegevens,
zoals telefoonnummer en mailadressen en de factuurgegevens.
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Delen van persoonsgegevens met derden
Duurzaam Steenwijkerland verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens en we kijken of we kijken of de bedrijven zelf zich ook houden
aan de AVG wetgeving. Duurzaam Steenwijkerland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Duurzaam Steenwijkerland kan uw (persoons)gegevens met derden delen, wanneer u daar zelf
toestemming voor hebt gegeven. Duurzaam Steenwijkerland verstrekt persoonsgegevens aan
handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te
voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).
Datalekken
Indien een datalek zich voordoet en gevolgen heeft voor betrokkenen wordt de Autoriteit
Persoonsgegevens geïnformeerd en informeren wij u als betrokkene.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Duurzaam Steenwijkerland gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies
die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technisch werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden
voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om je 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 Duurzaam Steenwijkerland en heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan 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 info@dzst.nl Om er zeker van te
zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, nemen we altijd contact met u op. Daarbij is het
mogelijk dat u zich kunt legitimeren met een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek . Duurzaam Steenwijkerland wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
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Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Duurzaam Steenwijkerland 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 het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Haaije Koenders (kwartiermaker)
via mailadres info@dzst.nl of Ruurd Huisman (bestuurslid) via mailadres ruurd@dzst.nl
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