Coöperatie NoaberZon U.A.
Privacyverklaring Coöperatie NoaberZon U.A.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese
Privacywet. De AVG regelt dat bedrijven en organisaties persoonsgegevens
zorgvuldig verwerken. Coöperatie NoaberZon U.A. mag niet meer
persoonsgegevens verzamelen en gebruiken dan echt nodig is.
De AVG is ingevoerd om uw privacy beter te beschermen. De AVG dwingt
Coöperatie NoaberZon zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van
haar leden. ‘Verwerken van persoonsgegevens’ betekent onder meer: het
verzamelen, vastleggen, opslaan, gebruiken, doorsturen, verspreiden,
beschikbaar stellen en samenbrengen.
Coöperatie NoaberZon U.A., afgekort NoaberZon, vindt de bescherming van uw
persoonsgegevens heel belangrijk. In duidelijke en begrijpelijke taal leggen we
hier uit hoe we omgaan met persoonsgegevens.
Verwerking van persoonsgegevens
NoaberZon doet haar uiterste best uw privacy te waarborgen en gaat zorgvuldig
om met uw persoonsgegevens. NoaberZon acht zich verantwoordelijk voor de
verwerking van uw persoonsgegevens.







Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in
deze privacyverklaring;
De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren.

Waar dat vereist is kunnen wij u vragen om de volgende persoonsgegevens:
- voornamen, tussenvoegsel en achternaam
- adresgegevens
- geboortedatum
- telefoonnummer
- e-mailadres
- rekeningnummer
- u mag uw gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen
- u mag een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Mediacode
NoaberZon maakt gebruik van foto- en filmmateriaal op social media, website,
persberichten etc. Ook hier gaat NoaberZon zorgvuldig mee om. Indien een lid
bezwaar heeft tegen publicatie kan het lid altijd bezwaar maken via
info@vragenderduurzaam.nl
Wanneer iemand ongewenste beelden van zichzelf tegenkomt in onze publicaties,
roepen wij hem op dit bij ons te melden. Beelden zullen dan voor zover dat
mogelijk is worden verwijderd.
NoaberZon respecteert de privacy van alle websitebezoekers
Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van de website
www.vragenderduurzaam.nl
Wij vragen alleen beperkte persoonlijke informatie van u (naam, adresgegevens,
emailadres en telefoonnummer) als dat absoluut nodig is wanneer u iets via ons
geregeld wilt hebben.
Vrijwaringsclausule
De informatie die u vindt op onze website vragenderduurzaam.nl is met de
grootste zorg tot stand gekomen. Desondanks sluiten wij niet uit dat er
onjuistheden in kunnen voorkomen.
Binnen de Nederlandse wetgeving onthoudt NoaberZon zich van elke
aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid,
bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en
voor de gevolgen van elke actie of beslissing die genomen wordt op basis van de
geleverde informatie.
NoaberZon is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden,
problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via
internet door technische storingen. aan de informatie kunnen ook geen rechten
worden ontleend.

