Privacyverklaring SDZ
24 juni 2021, Hans Snel (manager communicatie)

Samen Duurzaam Zeist (SDZ) is een beweging waarin inwoners, ondernemers en de gemeente
samenwerken aan acties die bijdragen aan een groen, gezond en duurzaam Zeist. Wij nemen de privacy
van alle betrokkenen bij SDZ uiterst serieus. Dit komt tot uitdrukking in een privacy-beleid dat wij
eenmaal per jaar bijwerken en dat je kunt downloaden vanaf de pagina Documenten. In de
privacyverklaring die je nu leest, vind je hoe wij jouw wettelijke recht op privacy respecteren.
Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alhoewel wij hiertoe
waarschijnlijk niet verplicht zijn, doen wij dat vrijwillig omdat wij privacy heel belangrijk vinden.
In deze AVG-wet staan de rechten beschreven van personen van wie wij persoonsgegevens opslaan en
verwerken. Persoonsgegevens zijn al die gegevens die informatie geven over een natuurlijke persoon,
een mens dus. Het kan gaan om een e-mailadres of een telefoonnummer. Maar ook bijvoorbeeld om
hobby’s of interesses.
Wij maken binnen SDZ onderscheid tussen vier groepen personen. Per groep beschrijven wij hoe wij de
privacy-rechten van deze groep respecteren. Ben je ontevreden over hoe wij met jouw privacy omgaan?
Stuur ons dan een e-mail met jouw klacht naar info@samenduurzaamzeist.nl. Dit adres kun je ook altijd
gebruiken voor vragen over ons privacy-beleid.
Vind je dat wij jouw klacht niet naar tevredenheid hebben opgelost? Dan heb je het wettelijke recht om
een klacht in te dienen bij de landelijke Autoriteit Persoonsgegevens.
De vier groepen personen en hun rechten:
1. Ongeregistreerde bezoekers aan de website
Om de website te bezoeken, hoef je je niet te laten registreren. Je hoeft dus geen gebruikersnaam en
wachtwoord aan te maken. Je kunt vrijwel alle pagina bezoeken. En je kunt ook reageren op
nieuwsberichten, op Praat-Mee-berichten en op blogs. Je kiest dan zelf een naam. Dat mag je eigen
naam zijn of een verzonnen naam (pseudoniem). Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw reactie. Als je
een bericht plaatst, verklaar je daarmee ook dat je akkoord gaat met onze huisregels. Hierin staat
bijvoorbeeld dat je iedereen met respect behandelt en niet discrimineert.
Na plaatsing kun jij je eigen reactie niet meer verwijderen. Wel kun je ons verzoeken om jouw reactie
weg te halen. Stuur dan een e-mail naar info@samenduurzaamzeist.nl. Wij zullen jouw reactie dan
binnen 5 werkdagen verwijderen.

1

2. Abonnee nieuwsbrief Samen Duurzaam Zeist Actueel
Wil je onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen? Dan slaan wij daarvoor alleen jouw naam en emailadres op. Dat gebeurt op twee plaatsen, op de website en in een apart e-mailprogramma dat wij
gebruiken. Dat heet MailChimp. Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor het versturen van de
nieuwsbrief. Wij hebben deze gegevens goed beveiligd en verstrekken ze nooit aan anderen.
Je kunt jezelf op ieder gewenst moment weer uitschrijven voor de nieuwsbrief. Gebruik hiervoor de
knop ‘unsubscribe’ helemaal onder aan de nieuwsbrief. Vanaf dat moment ontvang je geen
nieuwsbrieven meer. Je naam en e-mailadres staan dan nog wel maximaal een maand in ons bestand
(als “uitgeschreven”). Eenmaal per maand verwijderen wij alle namen en e-mailadressen van mensen
die zich hebben afgemeld voor de nieuwsbrief. Dat doen we zowel in MailChimp als op de website. Na
maximaal een maand zijn jouw naam en e-mailadres dus helemaal niet meer in onze bestanden te
vinden. Als je wilt dat jouw gegevens al eerder worden verwijderd, stuur ons dan een e-mail naar
info@samenduurzaamzeist.nl. We zullen jouw gegevens dan binnen 5 werkdagen verwijderen.
Je kunt dit e-mailadres ook gebruiken als je wilt dat wij jouw naam of e-mailadres aanpassen. Of als je
wilt weten welke gegevens wij van jou hebben opgeslagen. Ook hiervoor nemen we maximaal vijf
werkdagen de tijd.
3. Deelnemers Samen Duurzaam Zeist
Je kunt je op onze website ook als deelnemer registreren. Wij hebben daarvoor alleen jouw naam en emailadres nodig. Je maakt zelf een wachtwoord aan, dat bij ons niet bekend is. Vanaf dat moment heb je
een account op onze website. Je kunt in dit account meer informatie over jezelf kwijt. Zoals een
profielfoto, contactgegevens en wat je verder kwijt wilt. Voor het gebruik van je account is dit niet
nodig.
Als je een account hebt, kun je zelf berichten plaatsen op de website, zoals een blog of een praat-meeonderwerp. Deze kun je vervolgens zelf ook weer aanpassen of verwijderen.
Als je een account aanmaakt, ga je ook akkoord met ontvangst van de nieuwsbrief Samen Duurzaam
Zeist Actueel, die eenmaal per maand verschijnt. En je gaat akkoord met ontvangst van de interne
nieuwsbrief Samen Duurzaam Zeist Intern. Deze verschijnt onregelmatig. Je kunt je op ieder moment
ook weer afmelden voor deze nieuwsbrieven. Hoe dat werkt, vind je onderaan iedere nieuwsbrief.
Je naam en e-mailadres staan dan nog wel maximaal een maand in ons MailChimp bestand. Eenmaal per
maan verwijderen wij alle namen en e-mailadressen van mensen die zich hebben afgemeld voor beide
nieuwsbrieven uit ons MailChimp bestand en eenmaal per drie maanden ook uit Mett. Na maximaal drie
maanden zijn jouw naam en e-mailadres dus helemaal niet meer in onze bestanden te vinden. Als je wilt
dat jouw gegevens al eerder worden verwijderd, stuur ons dan een e-mail naar
info@samenduurzaamzeist.nl. We zullen jouw gegevens dan binnen 5 werkdagen verwijderen.
Jouw registratie als deelnemer op de website kun je zelf aanpassen of verwijderen. Lukt dit niet, dan kun
je ons een e-mail sturen. Ook hiervoor nemen we maximaal vijf werkdagen de tijd. Twee weken na
verwijdering van jouw account op de website, worden jouw persoonsgegevens automatisch ook gewist
op de back-ups.

2

4. Actieve deelnemers aan pijlers of werkgroepen
Ben je niet alleen op de website actief, maar ook binnen één van de pijlers of werkgroepen? Dan heb je
regelmatig contact met andere deelnemers aan dezelfde pijler of werkgroep. Voor de communicatie
tussen leden van de pijler of werkgroep worden ook persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Wat er
precies wordt bijgehouden en hoe dit gebeurt, is per pijler en werkgroep verschillend. Als je hierover
meer wilt weten, vraag dit dan aan jouw contactpersoon binnen de pijler of de werkgroep. Doe dit ook
als je jouw gegevens wilt inzien, wilt wijzigen of als je gegevens wilt laten verwijderen. Ben je hierover
niet tevreden? Stuur ons dan een e-mailbericht via info@samenduurzaamzeist.nl.
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