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Privacy Verklaring
Stichting Repair Café Teylingen (SRCT) gevestigd aan de ’s Gravendamseweg 5, 2215 TB te
Voorhout, bezoekadres “de JoJo” Hortusplein 14, 2171 GZ Sassenheim, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens voor privacy-gerelateerde vragen
avg@repaircafe-teylingen.nl
06 - 33 23 02 99

Overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken
SRCT verwerkt persoonsgegevens vanwege samenwerkingsverbanden, werkzaamheden
die door vrijwilligers worden uitgevoerd, diensten die wij afnemen bij derden of doordat
deze gegevens aan ons zijn verstrekt vanwege afspraken, reparaties, workshops of andere
ondersteuning die wij verlenen. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
Bedrijfsnaam
NAW-gegevens
E-mailadres
Telefoonnummer

Stichting Repair Café Teylingen
Hortusplein 14
2171 GZ Sassenheim
Nederland

info@repaircafe-teylingen.nl

KVK : 64213293

www.repaircafe-teylingen.nl

BTW. : vrijgesteld

Bank : SNS Bank
BIC : SNSBNL2A
IBAN : NL37 SNSB 0926 1791 60
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Grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken
SRCT verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
Toestemming van de betrokkene
Uitvoering van een overeenkomst
Wettelijke verplichtingen
Hieronder vallen het opmaken van overeenkomsten, het opmaken van facturen, het
inregelen van activiteiten (workshops, evenementen, persoonlijke afspraken) het voldoen
aan wettelijk vereisten waaronder het bewaren van gegevens ten behoeve van instanties
als de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
SRCT deelt geen persoonsgegevens met derden. Er zijn geen verwerkersovereenkomsten
afgesloten.

Geautomatiseerde besluitvorming
SRCT neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. SRCT maakt ook geen gebruik van
geautomatiseerde marketingplatformen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
SRCT maakt gebruik van analytische cookies. Deze dienst wordt ingezet om informatie te
verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van onze informatievoorziening. Deze dienst
maakt geen of slechts geringe inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Indien de
internetbrowser ingesteld staat voor het niet opslaan van cookies, heeft dat geen gevolgen
voor de functionaliteit van onze website.
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Bewaren van persoonsgegevens
SRCT bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor persoonsgegevens worden verzameld of de wettelijke termijn daarvoor
aangeeft. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van
persoonsgegevens:

Categorie
Bedrijfsnaam
Contactpersoon voor en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
Mailadres
Facturen

Bewaartermijn
Zolang er een (zakelijke) relatie bestaat
Zolang er een (zakelijke) relatie bestaat
Zolang er een (zakelijke) relatie bestaat
Zolang er een (zakelijke) relatie bestaat
Zolang er een (zakelijke) relatie bestaat
7 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Te
allen tijde 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
SRCT. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt een verzoek
indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten, in een computerbestand naar u
door te sturen. Indien u wenst dat wij deze gegevens doorsturen naar een door u
genoemde organisatie, dan dient u dit verzoek schriftelijk in te dienen. Alvorens wij deze
informatie delen zullen we een extra verificatieprocedure uitvoeren.

Beveiligen van persoonsgegevens
SRCT neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij zijn ons bewust van informatiebeveiliging en
de risico’s. Zowel technische als menselijke maatregelen zijn genomen om hier gehoor aan
te geven. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan a.u.b. contact op via avg@repaircafeteylingen.nl
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Situaties waarbij wij persoonsgegevens verwerken
Bezoek aan “de JoJo”
We vragen en verwerken alleen personalia ten behoeve van in te plannen afspraken voor
voetreflectmassages, Reiki ondersteuning, Thaise massage, inschrijvingen voor workshops
(persoonlijke dienstverlening) en achterlaten van te repareren goederen (reparaties aan
huisraad).
Bij een bezoek aan de JoJo/de weggeefwinkel zullen we nooit en te nimmer om
identificatie vragen.

Persoonlijke dienstverlening
Wanneer u uw persoonsgegevens opgeeft t.b.v. deelname aan een workshop of inplannen
van een massage, dan zal nadat de activiteit is afgerond uw gegevens worden vernietigd.
Wij bewaren geen persoonsgegevens. Voor een vervolgafspraak zullen we u verzoeken
wederom uw gegevens met ons te delen.

Reparaties aan huisraad
Wanneer u huisraad in “de JoJo” achterlaat ten behoeve van reparaties, dan verzoeken we
u om uw naam en telefoonnummer en/of e-mailadres op het reparatieformulier in te
vullen. Hiermee kunnen we u benaderen als er nieuws te melden is omtrent de status van
de reparaties. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet verder. De reparatiebriefjes
worden vernietigd. Alleen de type reparaties en de mate van slagen van de reparatie wordt
op anonieme basis voor statistische redenen verwerkt.
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Vrijwilligers
Wij slaan naam, adres en telefoonnummers op van onze vrijwilligers zodat wij met hen
kunnen communiceren ten behoeve van geplande activiteiten. Aanmelding voor
onderlinge communicatie bij de WhatsApp groep, is op vrijwillige basis en geschiedt buiten
de verantwoordelijkheid van onze Stichting. Geen enkel persoonsgegeven wordt verwerkt
of gedeeld met derden. In geval van mailing via distributielijsten (updates, te plannen
activiteiten e.d.), zullen de vrijwilligers op BCC worden gezet zodat de e-mailadressen niet
met anderen gedeeld worden.

Overige
In geval van stage of andere vormen van begeleiding of uitdienen van taakstraffen via onze
Stichting, dan zullen de contracten waarin personalia worden vermeld, zorgvuldig achter
slot en grendel worden opgeborgen. De gegevens zullen niet verwerkt worden in
overzichten of op enigerlei andere wijze dan voor het doeleinde waarvoor ze verstrekt zijn.
De formele documenten zullen worden bewaard conform wettelijke vereisten.
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