PRIVACY- EN COOKIEBELEID S2ch2ng Contacthond
Dit privacy- en cookiebeleid hee4 betrekking op de werkzaamheden en op de
website www.contacthond.nl van S<ch<ng Contacthond. S<ch<ng Contacthond is geves<gd op
Spieringweg 583 – A, 2141 EA te VijJuizen en ingeschreven in het register van de Kamer van
Koophandel onder nummer 34286020. Het postadres van Contacthond is Postbus 679, 2130 AR in
Hoofddorp. Binnen Contacthond is mevrouw NOM Rethmeier de verantwoordelijke persoon voor het
uitvoeren van het privacy beleid.
In deze privacy statement leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel, en hoe wij
met deze persoonsgegevens omgaan. Ook leest u hier welke rechten u hee4 met betrekking tot
eventueel door ons verzamelde persoonsgegevens van u.
1.
Persoonsgegevens en doeleinden
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan
iden<ﬁceren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een
geboortedatum of e-mailadres zijn. Hieronder staat weergegeven voor welke doeleinden wij of
andere par<jen persoonsgegevens van u verzamelen en verder verwerken.
Formulieren op de website om een vraag te stellen aan Contacthond of om u in te schrijven voor
een dienst van Contacthond
Op onze website staan diverse formulieren waarmee u zich kunt melden bij Contacthond met een
vraag of een verzoek om in te schrijven voor een dienst. Bij het invullen van deze formulieren gee4 u
persoonsgegevens zoals naam, emailadres en andere contactgegevens door. Contacthond verwerkt
de door u verstrekte gegevens alleen om uitvoering te geven aan uw verzoek (tot inschrijving van de
nieuwsbrief of om een vraag te beantwoorden) en u eventueel een bericht te kunnen versturen. Deze
gegevens worden niet verstrekt of gedeeld met derden.
Beeldmateriaal gemaakt 2jdens ac2viteiten/diensten van Contacthond
Voor plaatsing van beeldmateriaal op sociale media met in begrip van de website wordt al<jd vooraf
schri4elijk toestemming gevraagd aan u. Deze gegevens worden alleen door Contacthond gebruikt,
nooit door derden, tenzij u daar uitdrukkelijk en schri4elijk toestemming voor gee4.
Dona2e aan Contacthond.
Als u Contacthond wilt steunen middels een dona<e, dient eveneens een formulier ingevuld te
worden met persoonsgegevens en uw bankrekeningnummer.
Contacthond verwerkt de
persoonsgegevens die u aan ons verstrekt alleen om uitvoering te geven aan het donateurschap en u
eventueel in dat kader een bericht te sturen. De gegevens zijn alleen digitaal opgeslagen, met
meerdere passwords en beveiligingsso4ware beschermd en zijn alleen door 2 personen binnen de
organisa<e opvraagbaar.
Nieuwsbrief
Indien u zich inschrij4 voor de nieuwsbrief van Contacthond dient u uw naam en e-mailadres in te
vullen. Wij verwerken deze gegevens alleen om u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen.
Cookies
Contacthond maakt gebruik van cookies op de website contathond.nl. Een cookie is een techniek die
informa<e van randapparatuur verzamelt en aﬂeest. Daarbij wordt een klein tekstbestand naar uw
browser gestuurd, zodat de browser automa<sch wordt herkend bij een herhaald bezoek aan
contacthond.nl. Cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik
van contacthond.nl, zoals welke pagina’s zijn bezocht en een IP-adres.
Wij gebruiken de volgende cookies:
Tracking cookies: Wij plaatsen embedded YouTube (Google) video’s op onze website. Bij het afspelen
van deze video’s wordt een cookie geplaatst op uw randapparatuur. In de privacyverklaring van
YouTube (Google) leest u hoe Google omgaat met de persoonsgegevens die zij via deze cookies
verzamelen.

Analy<sche cookies: door middel van Google Analy<cs houden we bezoekerssta<s<eken bij om een
beter inzicht in het func<oneren van de website te krijgen. Met die inzichten werken we constant aan
het verbeteren van (de gebruikersvriendelijkheid) van onze website.
U kunt al<jd de instellingen van uw Internet browser aanpassen om zo het plaatsen van cookies
volledig te blokkeren. U kunt op “help” in het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet
voor de browser op uw computer. De verwijdering van alle cookies hee4 echter tot gevolg dat de
website subop<maal werkt en het kan mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van de website
www.contacthond.nl werken.
2.
Met wie delen wij de persoonsgegevens?
Contacthond schakelt voor de uitvoering van sommige diensten derden in. De website
Contacthond.nl wordt ontwikkeld en gehost door een derde. De nieuwsbrief wordt verstuurd via
so4ware van een derde. Deze derden zijn bewerkers van S<ch<ng Contacthond en verwerken de
gegevens dus slechts ten behoeve van Contacthond. Contacthond zal uw persoonsgegevens niet
verstrekken aan derden die niet door Contacthond zijn ingeschakeld om ten behoeve van haar
diensten te verlenen, tenzij Contacthond hiertoe gehouden is op grond van de wet.
3.
Bewaartermijnen
De persoonsgegevens die u doorgee4 aan ons via de formulieren op de website worden niet langer
dan noodzakelijk is bewaard. Gegevens van sollicitanten worden maximaal twee jaar bewaard en dan
verwijderd.
4.
Beveiliging van persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtma<ge verwerking.
5.
Uw rechten
Op ieder moment kunt u Contacthond verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze
te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via het
volgende e-mailadres: info@contacthond.nl

