PRIVACY STATEMENT iDOE
Algemeen
Dit is de het privacy statement van het contactpunt i-doe dat deel uitmaakt van stichting BuZz (hierna idoe). Hier kunt u lezen hoe i-doe omgaat met de privacy van de gebruikers van haar website www.i-doe.nl
en met de verwerking van hun persoonsgegevens.
Bescherming persoonlijke levenssfeer
i-doe vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar gebruikers van essentieel belang.
Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van gebruikers.
Artikel 1. Definities
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens waar iemand mee kan worden geïdentificeerd zoals naam, adres,
mailadres en leeftijd.
In de AVG valt onder verwerking:
▪ Verzamelen, vastleggen en ordenen
▪ Bewaren, bijwerken en wijzigen
▪ Opvragen, raadplegen, gebruiken
▪ Verstrekken door middel van doorzending
▪ Verspreiding of enige andere vorm van ter beschikking stellen
▪ Samenbrengen, met elkaar in verband brengen
▪ Afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
Verwerking persoonsgegevens
i-doe verwerkt persoonsgegevens van een gebruiker van een gebruiker en verzamelt informatie over het
click- en surfgedrag van een gebruiker. I-doe verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens
(religie/medisch/etc.) tenzij de relatie dat zelf vraagt of het moet op basis van de wet.
i-doe kan de volgende persoonsgegevens van een deelnemer aan een workshop, training, evenement, actie
of bijeenkomst vastleggen:
▪ naam en overige contactgegevens van een deelnemer;
▪ leeftijd en geslacht van een deelnemer;
▪ beschikbaarheid, motivatie en voorkeuren van een deelnemer;
▪ naam, functie en overige contactgegevens van deelnemende organisatie.
De persoonsgegevens worden gebruikt om contact op te nemen met een deelnemer n.a.v. een workshop,
training, evenement, actie of bijeenkomst, of om de inhoud van een training vorm te geven.
Gegevens worden alleen verwerkt indien hier toestemming voor wordt gegeven. Bij het inschrijven voor
een workshop, training, evenement, actie of bijeenkomst wordt gewezen op het privacy statement en
wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan. Ten alle tijden kunnen deze gegevens worden ingezien of kan
gevraagd worden deze te wijzigen.
Omgang met persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de deelnemers worden alleen verwerkt voor het opgegeven doel.

i-doe heeft de verwerking van haar persoonsgegevens gemeld bij het College bescherming
persoonsgegevens in Den Haag.
Cookies
De website www.i-doe.nl maakt gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van de website
te optimaliseren. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en waarmee uw
voorkeuren worden vastgelegd. Het gebruik van cookies kan worden geweigerd door de instellingen in uw
browser aan te passen. In dat geval kunt u niet alle mogelijkheden van de website benutten.
Wijzigingen
i-doe behoudt zich het recht voor om de het privacy statement te wijzigen zonder hiervan nadere
aankondiging te doen. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 23 juni 2020.
Contact
Bij vragen kan altijd contact op worden genomen met onze externe functionaris gegevensbescherming via
privacy@buzzleiden.nl

