PRIVCACY VERKLARING VAN PLATFORM DUURZAAM WAGENINGEN
Het Platform Duurzaam Wageningen (hierna: ”het PDW”) hecht groot belang aan het zorgvuldig omgaan
met de persoonsgegevens van haar geïnteresseerden. Hoe wij daar mee omgaan, kunt u lezen in
onderstaand Privacy beleid.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Deze gegevens
worden niet aan derden verstrekt. Wij adviseren u om deze Privacy verklaring zorgvuldig door te lezen.
1. Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Stichting Platform Duurzaam Wageningen (PDW)
Lawickse Allee 38, 6707 AH Wageningen
W: www.duurzaamwageningen.nl
E: info@duurzaamwageningen.nl
KvK 09129486
Eventuele vragen of opmerkingen over deze Privacy verklaring kunnen worden gericht aan de voorzitter of
secretaris van het PDW via info@duurzaamwageningen.nl .
2. Website
Het PDW gebruikt op haar website geen cookies en verzamelt geen persoonsgegevens van bezoekers. Voor
haar website maakt het PDW gebruik van Wordpress. De website wordt gehost door Stichting Antenna.
Lees de nieuwe privacy instellingen en het aan de AVG aangepaste privacybeleid van Wordpress (Engels) en
de privacy verklaring van Stichting Antenna om te weten hoe zij omgaan met privacy. Onze socal media (en
daaraan gekoppelde cookies) Facebook en Twitter zijn niet gekoppeld aan de webiste.
3. Nieuwsbrief

Wanneer u bent ingeschreven voor de PDW nieuwsbrief, worden uitsluitend uw naam en
emailadres bewaard. Het PDW gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om u de PDW nieuwsbrief te
sturen met informatie over duurzaamheidsactiviteiten en andere interessante informatie over
duurzaamheid in Wageningen. Deze nieuwsbrief wordt maximaal één keer per maand, meestal minder
vaak, gestuurd. Afmelding is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of door
contact met ons op te nemen. U wordt dan uitgeschreven en uw gegevens worden dan niet langer
bewaard. Voor de nieuwsbrief maken wij gebruik van Mailchimp. Lees onze Verwerkersovereenkomst met
Mailchimp (Engels) om te weten hoe er wordt omgegaan met persoonlijke gegevens.
4. Social media
Wij maken gebruik van de social media platforms Facebook en Twitter. Lees de privacy verklaring en
cookiebeleid van Facebook en het privacy beleid en het gebruik van cookies van Twitter om te weten hoe
zij omgaan met privacy. Onze social media zijn niet gekoppeld aan onze website en er worden door het
PDW geen persoonsgegevens verwerkt via deze social media.
5. Gebruik persoonsgegevens
Indien u akkoord gaat met het PDW privacy beleid, geeft u toestemming om door u verstrekte
persoonsgegevens in overeenstemming met het PDW privacy beleid te gebruiken.
6. Wijzigingen
Dit Privacy beleid is opgesteld op 28-5-2018. Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. Wijzigingen zullen via
de Website bekend gemaakt worden. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

