PRIVACYVERKLARING STICHTING LOWW
Uw privacy is belangrijk. Daarom informeren wij u – als dienstafnemer van Stichting LOWW – hierbij
graag over hoe wij met uw persoons
persoonsgegevens omgaan.
Stichting Leefstijl Ondersteunend Wonen en Werken, ook genoemd Stichting LOWW (hierna: “de
Stichting”) houdt zich bezig met het ondersteunen van en realiseren van randvoorwaarden alsmede het
ontwikkelen, delen en overdragen van kennis op het gebied van wonen, leven, werken,
gezondheid(szorg), welzijn en participatie.
Indien u als dienstafnemer vragen heeft over bijvoorbeeld hoe wij uw persoonsgegevens verwerken
en/of welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt, zijn wij te bereiken via inf@sloww.nl.
Wij leveren diensten in de vorm van ambassadeurschap, informatie
e verstrekking, kennisdeling,
organiseren van bijeenkomsten, coaching van personen en groepen, verbinden van groepen op basis
van geestverwantschap en leefstijl en samen met hen zoeken naar gebouwen en samenwerking,
begeleiden van ontwikkelingsprocessen en groepsprocessen, projectleiding.. Daarnaast versturen wij,
indien
ien u / een derde daarom vraagt middels het invullen van uw / hun e-mailadres,
mailadres, periodiek digitale
nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven versturen wij per e-mail, waarbij de e--mailadressen van alle
(andere)
andere) derden in de bcc zijn opgenomen, waardoor deze e
e-mailadressen
mailadressen niet zichtbaar zijn. Daarnaast
verwerken wij persoonsgegevens
ersoonsgegevens voor onze eigen boekhouding (i.v.m. o.a. facturen), hetgeen de
Stichting verplicht is ingevolge haar wettelijke boekhoudplic
boekhoudplicht.
Wij geven aan niemand de persoonsgegevens die wij verwerken door, ook niet aan het buitenland.
De gegevens die wij hebben verzameld / verwerkt ten behoeve van de verzending van onze
nieuwsbrieven wissen wij:
-

zo spoedig mogelijk, docht binnen vijf we
werkdagen
rkdagen nadat u / een derde zich heeft afgemeld voor de
nieuwsbrief; of
zo spoedig mogelijk, doch binnen tien werkdagen nadat de Stichting (en/of haar rechtsopvolger) de
verzending van de nieuwsbrieven definitief staakt.

Ook informeren wij u hierbij graag over uw rechten ter zake uw persoonsgegevens:
-

-

-

u heeft het recht de Stichting te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van
persoonsgegevens of beperking van de uw betreffende verwerking, alsmede het recht tegen
verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
u heeft (in sommige gevallen) het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat
afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór
intrekking daarvan; en
u heeft het recht een of meerdere klachten in te dienen bij e
een
en toezichthoudende autoriteit.
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Indien u echter een klacht, opmerking of vraag heeft, verzoeken wij u vriendelijk zich (eerst) bij ons te
melden, om te kijken of wij de klacht, opmerking of vraag zelf kunnen oplossen.
Indien u gebruik maakt van uw rechten en de Stichting verzoekt uw persoonsgegevens te wissen,
hetgeen u uiteraard geheel vrij staat, kan het mogelijke gevolg wel zijn dat (een deel van) de Stichting
haar dienstverlening voor u zal (moeten) staken.

