Privacyverklaring Stichting Tekenbeetziekten
Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Stichting
Tekenbeetziekten (hierna ook STZ) van groot belang. Hierbij houden wij
ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van
persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens?
Stichting Tekenbeetziekten is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in
dat STZ de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw
persoonsgegevens zelf bepaalt en dat STZ verantwoordelijk is voor de
naleving van de regelgeving hierover.
Stichting Tekenbeetziekten is gevestigd in Den Haag aan de Mient 13. STZ
is een stichting met volledige rechtsbevoegdheid, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09161797.
Waarom verwerkt Stichting Tekenbeetziekten uw
persoonsgegevens?
Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, zich
bij ons aanmeldt als donateur of voor een andere activiteit telefonisch
contact met ons opneemt dan registreren wij persoonsgegevens van u.
STZ verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Stichting
Tekenbeetziekten verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke
persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de
verwerking van persoonsgegevens door STZ:
•
•
•
•
•

om contact met u te kunnen opnemen;
om door u in onze webwinkel bestelde artikelen te kunnen
leveren;
om u informatie te sturen;
voor het aangaan en uitvoeren van (donateurs- en overige)
overeenkomsten;
voor het uitvoeren van andere STZ- activiteiten;

Stichting Tekenbeetziekten | Postbus 3137 | 1620 GC HOORN

•

Voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van donateurs,
vrijwilligers en overige betrokkenen bij STZ te vergroten en om
hen te informeren over onze activiteiten.

Van patiënten die deelnemen aan onderzoek van STZ worden
persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in het kader van het onderzoek.
Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt.
Wij trachten in onze communicatie rekening te houden met uw
voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van STZ, kunt u een
brief of e-mail onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar onderstaand
adres of beheerder@tekenbeetziekten.nl
Stichting Tekenbeetziekten
Postbus 3137
1620 GC HOORN

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en
nieuws van Stichting Tekenbeetziekten dan kunt u gebruik maken van de
afmeldmogelijkheid die is opgenomen in elke e-mail die de stichting
verstuurt.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag Stichting Tekenbeetziekten alleen
persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke
grondslagen geldt. STZ hanteert de volgende rechtsgronden voor de
verwerking van persoonsgegevens:
• na verkregen toestemming van betrokkenen;
• in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een
overeenkomst;
• om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking,
fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van
gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
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•

in verband met de gerechtvaardigde belangen van Stichting
Tekenbeetziekten waarbij STZ erop let dat de impact op uw privacy
zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens
verwerkt in verband met:
o het maken van studies, modellen en statistieken;
o de uitoefening en de verdediging van de rechten van
Stichting Tekenbeetziekten, bijvoorbeeld bij geschillen;
o het beheer van donateursgegevens of ondersteuning
daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen
voor het beheer van donateurs of voor het detecteren van
behoeften van de donateurs;

Website en Cookies
Tijdens een bezoek aan onze site worden gegevens van de bezoekers
verzameld en opgeslagen. Hiervoor worden cookies gebruikt. De cookies
die door ons worden gebruikt zijn cookies die nodig zijn voor het goed
laten functioneren van de website en webwinkel (functionele cookies) en
cookies die geanonimiseerde statistieken bijhouden (analytics).
Er worden geen cookies gebruikt om u te volgen of om gerichte
advertenties te plaatsen. Google analytics heeft enkel toegang tot de
geanonimiseerde gegevens. Verder zijn er geen partijen die toegang
hebben tot deze gegevens.
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel
deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen
verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw
gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement,
indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens
Stichting Tekenbeetziekten heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen
verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast
heeft STZ een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met
inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische
maatregelen getroffen.
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Uitwisseling van persoonsgegevens
1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen STZ:

Stichting Tekenbeetziekten kan uw (persoons-)gegevens
uitwisselen binnen de diverse afdelingen van STZ.
2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten STZ:
• Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met
zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere
organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete
toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling
van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de
overeenkomst tussen u en STZ of wanneer STZ hiervoor een
gerechtvaardigd belang heeft. Stichting
Tekenbeetziekten sluit een verwerkersovereenkomst met externe
partijen die onder verantwoordelijkheid van Stichting
Tekenbeetziekten gegevens verwerken.
3. Geen commercieel gebruik:
• Stichting Tekenbeetziekten zal uw persoonsgegevens niet
verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter
beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze
privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
•

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist
en volledig zijn. STZ kan u bij het meedelen van valse identiteiten,
onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot
de websites of delen ervan ontzeggen.
Bewaren van persoonsgegevens
Stichting Tekenbeetziekten bewaart persoonsgegevens niet langer dan
noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de
gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke
regelgeving vereist.
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Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website of dienstverlening 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 zijn dan ook niet
aansprakelijk voor bestellingen of donaties door minderjarigen, gedaan
via onze webshop. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over
kinderen verzameld worden of bestellingen worden geplaatst zonder
ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met ons op via
secretaris@tekenbeetziekten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie of
verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt ook bezwaar
maken tegen het gebruik van uw gegevens.
Handig om te weten:
• het uitschrijven voor de nieuwsbrief kan eenvoudig via de afmeldlink
onderaan de nieuwsbrief
• het wijzigen of opzeggen van uw donatie kan eenvoudig door op
werkdagen te bellen met 06 46226251. U kunt een mail sturen aan
secretaris@tekenbeetziekten.nl voor:
Inzage van uw persoonsgegevens, zodat u weet welke gegevens
er van u bekend zijn;
Het wijzigen van persoonsgegevens, zodat uw gegevens kloppen;
Het verwijderen van uw persoonsgegevens uit de systemen van
STZ.
Voor dit soort wijzigingen vragen wij u ter verificatie een kopie van uw
identiteitsbewijs mee te sturen met uw verzoek.
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Om een veilige kopie te maken en te versturen raden wij aan de
KopieID app te gebruiken die je kunt downloaden in de Apple App
Store, Google Play Store of Windows Phone. De app is een uitgave
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Kijk hier voor de website met het instructiefilmpje over de KopieID
app.
Het opvragen of laten verwijderen van gegevens van iemand anders is
niet mogelijk. In geval u de persoonsgegevens van een overledene wilt
laten verwijderen, vragen we u een kopie van de overlijdensacte mee te
sturen met uw verzoek.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw
gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming
van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het
Privacy Statement.
Check daarom regelmatig het Privacy Statement op onze site voor een
update van ons privacybeleid.

Laatste update: 30 augustus 2020
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