Concept Privacy- en cookieverklaring
Presikhaaf University, gevestigd aan de Bethaniënstraat 242, 6826 TJ Arnhem, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy- en cookieverklaring.
Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Presikhaaf
University verwerkt van iedereen die contact met ons opneemt via de website en deelnemers aan
projecten die Presikhaaf University organiseert.
Contactgegevens:
Nabil el Malki
n.elmalki@presikhaafuniversity.com
Persoonsgegevens die wij verwerken
Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld die direct of indirect iets over jou als persoon
kan zeggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je naam, bankrekeningnummer of adres. Maar ook je IPadres is een persoonsgegeven omdat dit indirect naar jou te herleiden is. Wij gaan uiteraard erg
zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en houden daarbij rekening met de geldende wet- en
regelgeving.
Hieronder vind je een overzicht van persoonsgegevens die wij mogelijk van jou verwerken:
Contactformulier website
Doel verwerking
Het mogelijk maken om vragen aan Presikhaaf University te stellen
Persoonsgegevens
Naam, e-mailadres, overige persoonsgegevens die worden ingevuld bij
het stellen van een vraag.
Categorie gegevens
Gewone persoonsgegevens (mogelijk bijzonder of gevoelig indien
bezoeker deze gegevens invult).
Categorie betrokkenen
Bezoekers van de website.
Categorie ontvangers
Presikhaaf University.
Bewaartermijnen
Er wordt rekening gehouden met de wettelijke termijnen. Zodra jouw
gegevens niet meer noodzakelijk bewaard hoeven te worden, worden
deze verwijderd.
Oorsprong gegevens
Bezoeker van de website vult deze zelf in.
Deelname aan project/activiteit
Doel verwerking
Deelname mogelijk maken aan projecten die Presikhaaf University
organiseert.
Persoonsgegevens
Afhankelijk van het project, maar denk hierbij aan:
• Contactgegevens deelnemer of ouder, zoals naam, emailadres, telefoonnummer en adres;
• Inloggegevens;
• Financiële gegevens;
• Gezondheidsgegevens.
Categorie gegevens
Gewone persoonsgegevens, gevoelige persoonsgegevens en bijzondere
persoonsgegevens. Hierbij gaat het ook om gegevens van jongeren.
Categorie betrokkenen
Deelnemers of ouders van deelnemers aan projecten
Categorie ontvangers
Presikhaaf University, partijen die Presikhaaf University inschakelt bij
de ondersteuning van projecten
Bewaartermijnen
Er wordt rekening gehouden met de wettelijke termijnen. Zodra jouw
gegevens niet meer noodzakelijk bewaard hoeven te worden, worden
deze verwijderd.

Oorsprong

De deelnemers vullen deze informatie zelf in. In sommige gevallen
gebeurt dit ook door vrijwilligers.

Het kan voorkomen dat een bezoeker op de website van Presikhaaf University mogelijk
doorverwijzingen (links) naar andere sites, zoals sociale mediakanalen, aantreft. Presikhaaf University
aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de omgang van persoonsgegevens op deze
andere sites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.
Geautomatiseerde besluitvorming
Presikhaaf University neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben op personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder menselijke tussenkomst.
Delen van persoonsgegevens met derden
Presikhaaf University verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken
in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Presikhaaf University blijft verantwoordelijk voor
deze verwerkingen.
Beveiliging en toegang van persoonsgegevens
De bescherming van persoonsgegevens wordt zeer serieus genomen. Hiervoor zijn passende
technische, fysieke en organisatorische maatregelen ingesteld om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Rechten van betrokkenen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je
het recht om eventueel gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Presikhaaf University.
Ten slotte heb je het recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een
ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar Presikhaaf University via de contactgegevens zoals vermeld in
deze privacy- en cookieverklaring.
Presikhaaf University is wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat een inzage niet aan de verkeerde
persoon wordt verstrekt. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, willen
we je vragen om jezelf te identificeren bij ons buurthuis aan de Bethaniënstraat 242, 6826 TJ Arnhem.
Daarna reageren we zo snel mogelijk op, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.
Presikhaaf University wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website van de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Presikhaaf University gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Presikhaaf University wordt opgeslagen in
de browser van je computer, tablet of smartphone. Presikhaaf University gebruikt cookies met een

puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om
de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast kunnen we met cookies
ook jouw surfgedrag bijhouden. Bij het eerste bezoek aan de website hebben wij jou al geïnformeerd
over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Verwijderen cookies
Het kan voorkomen dat je akkoord bent gegaan met het plaatsen van cookies maar dat je deze
toestemming alsnog in wil trekken. Het is mogelijk om deze vanuit de internetbrowser te verwijderen.
Het verwijderen van cookies is per internetbrowser verschillend geregeld. Raadpleeg hiervoor de
instructie toebehorend aan uw internetbrowser.

