PRIVACYVERKLARING YOUNG IN PRISON
Stichting Young in Prison, gevestigd aan De Kempenaerstraat 11B 1051 CJ in Amsterdam, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Stichting Young in Prison verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
●
●
●
●

Voor- en achternaam
E-mailadres
Adresgegevens (alleen het land waar je verblijft)
IBAN / Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter
niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@younginprison.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Young in Prison verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
●
●
●
●

Het afhandelen van jouw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of updates van onze activiteiten
Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Young in Prison neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Young in Prison) tussen zit. Stichting Young in Prison
gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Officepakket met Word, Excel en
Powerpoint ten bate van tekstverwerking en dataverwerking; Exact Online voor de boekhouding,
Podio als contact-database, Typeform als survey software en Filezilla als server op afstand.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Young in Prison neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice
of via info@younginprison.nl
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Young in Prison bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Donateurs > financiële administratie en marketing > Bewaartermijn 5 jaar na laatste
donatie als toestemming is gegeven donateur op de hoogte te houden van werk van
Stichting Young in Prison.
Medewerkers en vrijwilligers > ten bate van contractadministratie en vergoeding
onkosten > Bewaartermijn 5 jaar na stoppen als workshop docent ( ZZP’er). Bewaartermijn
7 jaar na stoppen als medewerker YiP (ook als ZZP’er). Bewaartermijn 2 jaar na stoppen als
vrijwilliger.
Relaties Algemeen en Fondsenwerving > bedrijfsvoering, marketing en communicatie
> Tot moment van opzegging.
Deelnemers pre- en post-release programma’s > Bewaartermijn 2 jaar na stoppen als
deelnemer.
Sollicitaties > Bewaartermijn 4 weken; daarna worden gegevens vernietigd.
Verstrekking aan derden
Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Stichting Young in Prison gebruik maken van
andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de
persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de
doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Stichting Young in Prison sluit met deze
bewerkers een bewerkersovereenkomst. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke
bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven. Deze derden partijen zijn: Interspire
van, Google Analytics en Buckaroo. Ook met CSV Networks (hosting website) zijn overeenkomsten
gesloten.
Cookies

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

● alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt.
● alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt, bijvoorbeeld door het plaatsen van een
bestelling.
Wij maken gebruik van cookies; cookies zijn kleine delen informatie die door je browser
worden opgeslagen op je computer. Young in Prison kan gebruik maken van cookies om de
producten in de winkelwagen van de webshop te onthouden en bezoekers te herkennen bij
een volgend bezoek aan deze site. De cookies worden niet gebruikt om creditcardgegevens op
te slaan. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze
diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.
Via deze website kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden:
A. Functionele cookies Deze cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te
maken door bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Bijvoorbeeld om te onthouden dat u
ingelogd bent, bepaalde pagina’s reeds bekeken hebt, meegedaan hebt aan een poll of om
bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden. Deze cookies zijn anoniem.
B. Analytische cookies analyse Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een
webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt
gebruik van een cookie om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De
IP-gegevens van bezoekers zijn anoniem gemaakt in Google Analytics en worden niet gebruikt
voor tracking (marketing). Uw gegevens worden niet gedeeld met Google.
Stichting Young in Prison bewaart de door Google Analytics verzamelde gegevens gedurende 26
maanden. Het geeft de stichting als beheerder van de website een duidelijk beeld van onder
andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze
informatie kan de beheerder van de website pagina's verbeteren en daarmee betere voorlichting
geven over de activiteiten van de stichting.
Uitzetten en verwijderen van cookies? Alle browsers bieden de mogelijkheid om in de
instellingen of opties aan te geven in hoeverre u cookies toestaat. Als u deze instellingen niet kunt
vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. Via uw browser kunt u ook de huidige
cookies op uw computer bekijken en eventueel verwijderen. Bij het uitschakelen van cookies kan
het zijn dat het bestellen van tickets niet meer mogelijk is.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Young in
Prison en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou
beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar info@younginprison.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van
je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting Young in Prison
wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Contactgegevens:
Website: www.younginprison.nl
Adres: De Kempenaerstraat 11B 1051 CJ in Amsterdam.
Telefoonnummer:  020-7371061
R. Nolen is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Stichting Young in Prison Hij is te
bereiken via info@younginprison.nl.
Wijziging van dit privacy statement
Stichting Young in Prison behoudt zich het recht voor om te allen tijde dit privacy statement te
wijzigen. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig op wijzigingen te controleren.Dit
privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 16-8-2018

