Privacy verklaring
Stigah als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
Contactgegevens:
www.stigah.nl
Stigah
Ringvaartweg 4
1948 PE Beverwijk
Tel.: +31251212993
info@stigah.nl
Aan de hand van persoonsgegevens die u, of uw werkgever aan ons heeft verstrekt,
verwerkt Stigah uw persoonsgegevens voor het toezenden van de Stigah nieuwsbrief,
dan wel voor het samenstellen van relevante (interne) informatie die behoort bij het
Stigah keurmeesterschap.
De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn:
- Voor- en achternaam
- Gegevens van organisatie waar u voor werkt
- E-mailadres
- Functie
- Werkervaring.
Stigah bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Stigah zal na beëindiging van het
Stigah keurmeesterschap, dan wel het verzoek tot niet meer toesturen van de Stigah
nieuwsbrief uw persoonsgegevens vernietigen.
Stigah verstrekt geen persoonsgegevens aan derden m.u.v. de gegevens welke
noodzakelijk zijn voor het aanmaken van de keurmeesterpas of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
Stigah gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Stigah en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
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@stigah.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, 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 mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Stigah neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via
info@stigah.nl
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