Privacyverklaring
Bescherming van persoonsgegevens is zeer belangrijk, met name ook online. Hoe Bears in
Mind omgaat met de verwerking van persoonsgegevens is weergegeven in deze
privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Bears in Mind verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/
of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via het contac ormulier op de website. Via
het contac ormulier verzamelen we je naam en e-mailadres. Via andere communica e
verkrijgen we mogelijk adresgegevens.
Waarom we deze gegevens nodig hebben
Bears in Mind verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
– Indien gewenst verzenden van onze nieuwsbrief
– Indien nodig versturen van documenten per post
Hoelang we persoonsgegevens bewaren
Bears in Mind bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
We delen gegevens nooit met derde par jen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een we elijke verplich ng.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bears in Mind gebruikt cookies als dat noodzakelijk is voor het laten func oneren van onze
website (zoals de webshop)
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en
heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar
jou of een ander, door jou genoemde organisa e, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correc e, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bearsinmind.org
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Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je iden teitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Bears in Mind wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de na onale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: h ps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/ p-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bears in Mind neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.
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Contactgegevens
S ch ng Bears in Mind
Grebbeweg 111
3911 AV Rhenen
0317 650 220
info@bearsinmind.org

