Privacyverklaring
Stichting RISE

Stichting RISE, met postadres Hobbemakade 150, 7204 TA te Zutphen, is verantwoordelijk
voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Stichting RISE
Postadres: Hobbemakade 150, 7204 TA te Zutphen
Website: https://www.stichtingrise.nl
E-mail: info@stichtingrise.nl
Functionaris gegevensbescherming: het bestuur van Stichting RISE in het geheel. Het
bestuur is te bereiken via info@stichtingrise.nl.
Uw privacy is voor Stichting RISE van groot belang. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw
persoonsgegevens die wij verwerken volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Wij doen onze uiterste best om uw privacy te waarborgen.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting RISE verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze gegevens zelf uit eigen wil aan ons verstrekt hebt.
Hier vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en gebruiken voor de
uitvoering van onze dienstverlening aan u: bedrijfsnaam, voorletters, voorna(a)m(en),
tussenvoegsel(s), achterna(a)m(en), adresgegevens, telefoonnummer, Skype-adres, emailadres, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer en overige persoonsgegevens
die u actief aan ons verstrekt in correspondentie, per telefoon, Skype en WhatsApp om aan
activiteiten van Stichting RISE te kunnen deelnemen en/of anderszins.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Mogelijke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunnen
gaan over uw seksuele leven en/of gezondheid, maar alleen dan als u deze gegevens uit
eigen wil persoonlijk en met uw uitdrukkelijke toestemming aan ons verstrekt hebt. Deze
gegevens zullen alleen worden gebruikt ten behoeve van uw (na-)zorg of het groepsproces
gedurende een activiteit van Stichting RISE. Uiterlijk vier weken na afloop van de activiteit
zullen deze persoonsgegevens door Stichting RISE worden vernietigd. Ook voor afloop van
deze termijn kunt u ons verzoeken deze bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te
verwijderen.
De bestuursleden en professionals verbonden aan Stichting RISE zijn verplicht om
zorgvuldig met uw persoonlijke en/of medische gegevens om te gaan, de vertrouwelijkheid
van deze gegevens te respecteren en ervoor te zorgen dat onbevoegden er geen toegang
tot hebben.
Onze website en/of dienst is toegankelijk voor websitebezoekers die jonger zijn dan zestien
jaar. Wij hebben geen intentie gegevens van hen te verzamelen, tenzij ze aan een activiteit
van Stichting RISE willen deelnemen en zo mogelijk toestemming hebben van ouders of
voogd. Als u constateert dat er onrechtmatig persoonlijke gegevens worden verzameld van
een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via info@stichtingrise.nl, dan verwijderen
wij deze informatie direct.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting RISE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het afhandelen van uw betaling;
- verzenden van onze nieuwsbrief;
- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren;
- u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
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- om goederen en diensten bij u af te leveren;
- Stichting RISE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
bijvoorbeeld gegevens die wij mogelijk nodig hebben voor onze boekhouder/jaarrekening.
Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting RISE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten
die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Stichting RISE) tussen zit.
Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Stichting RISE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de
dienstverlening optimaal te kunnen leveren waarvoor uw gegevens worden
gebruikt/verwerkt.
Voor persoonlijke gegevens, zoals naam, adres en woonplaats, geldt een bewaartermijn van
tien jaar.
Andere persoonsgegevens, waaronder ook bijzondere en/of gevoelige, die u aan Stichting
RISE ten behoeve van een activiteit verstrekt, worden uiterlijk vier weken na afloop van de
activiteit vernietigd.
Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting RISE deelt uw persoonsgegevens alleen met derden (meestal een professional) als
dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienst aan (meestal een activiteit) en
overeenkomst met u. Hiervan wordt u vooraf op de hoogte gesteld en dit gebeurt alleen met
uw uitdrukkelijke toestemming.
Een derde verwerkt deze gegevens enkel voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn
verzameld. Daaronder valt ook de noodzaak om te kunnen voldoen aan een eventuele
wettelijke verplichting. In deze gevallen blijft Stichting RISE verantwoordelijk voor de
verwerking van uw persoonsgegevens.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting RISE gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken die inbreuk op de privacy
van de gebruiker maken, slechts functionele cookies die de website beter laten werken en
optimaliseren of analytische cookies die de website gebruikt om geanonimiseerd
bezoekersstatistieken bij te houden.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting
RISE.
U hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn en door Stichting RISE
worden gebruikt in een computerbestand met u te delen.
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 info@stichtingrise.nl.
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,
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MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien werkdagen op uw verzoek.
Klachtenafhandeling
Stichting RISE wijst u op de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting RISE neemt de bescherming van uw gegevens uitermate serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging en gebruik van uw persoonlijke gegevens tegen
te gaan. Als u de idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn
aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@stichtingrise.nl.
Stichting RISE heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
- TLS (voorheen SSL), wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit
kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Disclaimer
Stichting RISE behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring te
wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van
de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Het verdient aanbeveling om deze
verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Deze privacyverklaring is opgemaakt door Stichting RISE en voor het laatst gewijzigd op 1406-2019.
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