Privacystatement
#allemaaldigitaal

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met NLdigital. Verwerking van
persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening
gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe NLdigital rondom de actie
#allemaaldigitaal met persoonsgegevens omgaat.

Waarom verwerken wij gegevens?
Het doel van de actie #allemaaldigitaal is om zo snel mogelijk zo veel mogelijk
gebruikte en nieuwe laptops en tablets (devices) te verzamelen en op te knappen
zodat ze aan kunnen worden uitgedeeld aan mensen die zelf onvoldoende middelen
hebben om digitaal mee te kunnen in deze tijden van thuisblijven en afstand houden.
Indien mogelijk, wordt de actie ook na de Coronacrisis voortgezet. Om de devices te
verzamelen, op te knappen en aan de juiste personen te geven, worden
persoonsgegevens verwerkt. We hebben die nodig om de gemaakte afspraken uit te
voeren. Daarnaast willen we iedereen op de hoogte houden van het verloop en de
resultaten van de actie.

Welke gegevens worden verwerkt en doorgegeven?
U bepaalt zelf welke gegevens u aanlevert als u zich aanmeldt voor de actie
#allemaaldigitaal. Enkele gegevens zijn verplicht, omdat wij anders de actie niet
kunnen uitvoeren. Zo moeten wij weten bij wie en waar wij devices kunnen (laten)
ophalen, updaten of afleveren.
NLdigital verwerkt de aangeleverde persoonsgegevens in haar CRM-systeem en
gebruikt voor de communicatie een mailingtool. Gegevens kunnen dus verstrekt
worden aan partijen zoals de mailtoolprovider, de CRM-provider, hostingpartij en ITbeheerder). Daarnaast kunnen persoonsgegevens van personen die zich hebben
aangemeld verstrekt worden aan deelnemende ICT-bedrijven en aangesloten
partners, als dat nodig is voor een goed verloop van de actie.

Gegevens over gebruik van de website en cookies
Klik hier voor een overzicht van onze cookies.
Functionele cookies
Op de website wordt gebruik gemaakt van functionele cookies om u als gebruiker
van deze website in staat te stellen de functionaliteit van de website te gebruiken.
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de gevraagde webpagina’s en de
bijbehorende functionaliteiten, dan wel voor het uitvoeren van de gevraagde
dienstverlening.
Websiteanalyse met Google Analytics
Op de website van Allemaal Digitaal worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit
kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en
gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en
worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
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Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te
voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de
privacy-vriendelijke instellingen van Google. De resultaten hiervan zullen door
Google anoniem aan ons ter beschikking worden gesteld. Google is gecertificeerd
onder het EU-VS Privacy Shield. Dit zorgt ervoor dat bij het verwerken van uw
gegevens door Google in de VS een gepast niveau van gegevensbescherming wordt
gehandhaafd. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de
website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van
Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google
Analytics. U kunt uw toestemming voor het gebruik van deze webanalyses intrekken
door de Google Analytics Opt-out Add-on te downloaden.
Websites van derden
Op de website zijn mogelijk hyperlinks opgenomen naar websites van derden, zoals
YouTube, LinkedIn, Facebook en diverse nieuwbronnen. Hoewel deze website(s)
met zorg geselecteerd zijn, draagt NLdigital geen verantwoordelijkheid ten aanzien
van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan. Op het
gebruik van dergelijke websites van derden is de privacyverklaring van de
betreffende derde van toepassing. U dient de privacyverklaring van deze derde te
lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens
NLdigital bewaart de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin de actie loopt
en zo lang diegene zich niet heeft afgemeld voor de berichtgeving om mensen op de
hoogte te houden van deze actie. Daarna zal NLdigital de persoonsgegevens
bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar
dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij NLdigital op grond van een
wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of
verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u
het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken
en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als betrokkene heeft u ook het recht NLdigital te verzoeken de persoonsgegevens
die u zelf aan ons verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en
machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien
gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die NLdigital doet, of een
verzoek zoals hierboven bedoelt wilt doen, of als u niet meer wilt worden benaderd
met informatie over de actie Allemaal Digitaal of andere initiatieven van NLdigital,
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dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact opnemen. Bij deze verzoeken kunnen wij
u om identificatie vragen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend
bij de nationale privacytoezichthouder.
NLdigital
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen
0348-493636
KvK: 30174840
info@nldigital.nl

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen
zullen op deze website worden gepubliceerd. NLdigital adviseert de gebruiker dan
ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De
huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 4 April 2020.
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