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GREENDISH
Privacyverklaring

Hier vindt u de privacyverklaring van Greendish. De verwerking van
gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring geldt voor de
groep

van

organisaties;

Greendish

B.V.,

Stichting

Greendish

en

Greendish International B.V.. Greendish verwerkt uw persoonsgegevens
doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf
aan ons verstrekt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wij
uw persoonlijke gegevens verzamelen, hoe wij daarmee omgaan en
welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens. Greendish is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
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01. Doeleinden
Greendish verwerkt persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden en op grond van een
gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Greendish verwerkt uw
persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1. Versturen van nieuwsbrieven
Greendish verstuur t via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn commercieel, maar
hebben vooral kennisdeling en informatievoorziening als doel. Zo houden wij ons netwerk op
de hoogte van de ontwikkelingen binnen Greendish, uitkomsten van onze projecten en
onderzoeksresultaten. Hiervoor worden uw naam en e-mailadres mondeling, schriftelijk of via
de website verzameld.
2. Contact opnemen
Uw naam en emailadres zullen worden verzameld op het moment dat u contact opneemt via
het contactformulier op onze website.
3. Dienstverlening
Zodra u ervoor kiest om van onze diensten gebruik te maken, gaan wij er van uit dat u akkoord
gaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Hierbij gebruiken en bewaren wij alleen
persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinde waarvoor ze zijn verwerkt. Uw naam,
emailadres, bedrijfsadres en telefoonnummer kunnen wij gebruiken en verwerken als dit nodig
is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of u te informeren over wijzigingen van onze
diensten.
4. Onderzoek
Greendish verzameld door middel van vragenlijsten persoonsgegevens voor
onderzoeksdoeleinden. Deze vragenlijst worden altijd anoniem ontvangen en verwerkt. Wij
kunnen u vragen naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Deze data kan niet worden
verbonden aan specifieke personen en zal alleen worden gebruikt voor een beschrijving van de
populatie en de controle voor potentiële verstorende variabele in ons onderzoek.
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5. Wedstrijd of campagne
Uw persoonsgegevens (naam, bedrijfsnaam, functie, e-mailadres, bedrijfsadres en
telefoonnummer) zullen worden verzameld op het moment dat u zich aanmeld voor een
wedstrijd of campagne van Greendish. Deze zullen worden gebruikt om uw aanmelding te
verwerken en contact met u op te nemen.
6. Aanmaken account Greendish Academy
Indien u deelneemt aan een van onze projecten met gebruik van de Greendish Academy, dan
verwerkt Greendish uw persoonsgegevens om het voor u mogelijk te maken een account aan
te maken en de website te optimaliseren.
7. Wettelijke verplichting
Greendish verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

02. Bewaartermijn
Greendish bewaar t uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd zijn de gegevens die wij
op grond van een wettelijke regeling langer moeten bewaren.
De opslag van persoonsgegevens om u nieuwsbrieven te kunnen versturen is voor
onbepaalde tijd. Op elk moment kunt u zich uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief.
U kunt contact met ons opnemen voor gedetaileerde informatie over de bewaar termijn van
uw persoonsgegevens.
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03. Delen met derden
Greendish verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. De persoonsgegevens die Greendish ontvangt worden verwerkt en opgeslagen
door middel van:
1. MailChimp - verzenden van nieuwsbrieven
2. Hubspot - beheren van persoonsgegevens
3. Webhosting via Outlook - opslag e-mail en contactformulier website
4. OneDrive Microsoft - opslag gegevens voor de uitvoering van onze diensten
5. Slack en Asana - interne communicatie en delen van bestanden
6. WordPress - opslag inloggegevens Greendish Academy
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04. Uw rechten
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 Greendish.
Verder 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 hello@greendish.org.
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 readablezone, de strook met nummers onderaan het paspoor t), paspoor tnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwar t. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk op uw verzoek.
Greendish 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 onderstaande link.
Klik hier
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05. Beveiliging
Greendish neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan.
Daarnaast wordt de website van Greendish beveiligd door een SSL cer tificaat, waardoor jouw
verbinding met onze website prive is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.
Wanneer u van ons een wachtwoord hebt ontvangen om toegang te krijgen tot de Greendish
Academy, bent u zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van dit wachtwoord en deze niet
te delen met andere.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact met ons op via hello@greendish.org.

Heeft u toch nog vragen? Neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

+31 (0)20 260 02 06
hello@greendish.org
Koningin Wilhelminalaan 8
3527 LD Utrecht

