
 
 
 

 

Privacyverklaring Encounter Nederland  

Bij Encounter Nederland verzamelen we persoonsgegevens, in deze privacyverklaring leggen we uit 

waarom. Deze versie dateert van 12/06/2018, en het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de 

toekomst wordt aangepast.  

 

Privacy is belangrijk  

We hechten veel waarde aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. We houden ons aan de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als de General Data Protection 

Regulation (GDPR)).  

Dit houdt in dat:  

• jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor het doel waarvoor je ze opgaf. Deze doelen 

en type persoonsgegevens beschrijven we verder in deze privacyverklaring,  

• de verwerking van je persoonsgegevens worden beperkt tot die gegevens die nodig zijn voor 

de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt,  

• aan jou toestemming wordt gevraagd als we deze nodig hebben voor de verwerking van je 

persoonsgegevens,  

• we de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen opdat wij een goede 

beveiliging van je persoonsgegevens bewerkstelligen,  

• we geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.  

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?  

• Voor het versturen van ons blad ‘Encounter’ aan abonnementhouders.  

• Voor het versturen van correspondentie, nieuwsbrieven en uitnodigingen.  

• Zodat je kunt deelnemen aan (vervolg)activiteiten van Encounter Nederland.  

• Om een goed aanbod te kunnen realiseren.  

• Om je te informeren indien een gegevenslek of -inbreuk wordt vastgesteld.  

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?  

• Voor- achternaam, geslacht, leeftijd, adres, trouwdatum of datum samenwonen, 

dieetwensen , telefoon, e-mailadres en bankrekeningnummer.  

• Eventueel gevolgde weekends.  

• Groepssamenstellingen bij eventuele vervolgactiviteiten.  

Verstrekking aan derden 

We maken gebruik van een derde partij voor:  

• het verzorgen van de internetomgeving (webhosting),  

• het verzorgen van de IT,  

• het verblijven op een weekendlocatie (conferentiecentrum/hotel)  



 
 
 

 

 

We geven alleen persoonsgegevens door aan derden waarmee we een verwerkersovereenkomst 

afgesloten hebben of als dit wettelijk verplicht is.  

Bewaartermijn  

We bewaren persoonsgegevens zo lang het nodig is voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt 

totdat je expliciet aangeeft dit niet meer te willen.  

Beveiliging van gegevens  

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 

te beschermen:  

• We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op onze systemen.  

• De aanmeldingswebsite wordt beveiligd door  

• gebruik te maken van het “https” protocol  

• inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord  

• gebruik van sterke wachtwoorden. 

• We informeren onze vrijwilligers over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  

Klachten  

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons 

op. Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door 

ons of door één van onze verwerkers.  

Rechten omtrent gegevens  

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je 

ontvingen. Daarvoor kun je ons bereiken via: info@encounter.nl  
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