Privacy Statement van de Stichting Digitale Overheid.
Artikel 1: Begripsbepalingen, algemene bepalingen
1.1 Dit is het Privacy Statement van de stichting Digitale Overheid: de Stichting is gevestigd op de
Kapelaanstraat 66, 6223HE Maastricht. Postadres: Postbus 5038, 6202WD Maastricht. Tel: 06-2182 6615.
E-mail: info@digitaleoverheid.org. Website: www.digitaleoverheid.org. KvK: 58748016, BTWnr:
NL8531.64.678.B01.
1.2 De Stichting gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan haar
evenementen en bezoekers van haar websites www.digitaleoverheid.org,
www.academiedigitaleoverheid.nl en www.digitaleintelligentie.nl.
De Stichting wordt geen eigenaar van deze gegevens.
1.3 Indien er voor diensten of producten van de Stichting een aparte overeenkomst is afgesloten, dan gaan de
bepalingen van die overeenkomst vóór op de bepalingen van dit Privacy Statement.
1.4 Dit Privacy Statement is ten alle tijden in de zien op de website www.digitaleoverheid.org.
Artikel 2: Doeleinden, welke gegevens
2.1 De Stichting verzamelt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Communicatie omtrent en administratie voor evenementen van de Stichting;
- Deelname aan de Academie Digitale Overheid en communicatie daaromtrent;
- Digitale Magazines waarvoor u zich als lezer kunt aanmelden of bijdragen aan kunt leveren;
- Beheer van de relatie tussen u en de Stichting; en
- Het op anonieme basis uitvoeren van analyses van het gebruik van de websites van de Stichting.
2.2 Deze gegevens slaat de Stichting op:
- Voor- en achternaam;
- Aanspreekvorm;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer(s);
- Postadres;
- Naam van de instelling waar u werkzaam bent;
- Uw functie bij de instelling waar u werkzaam bent;
- Overige relevante informatie omtrent uw aanmelding voor een evenement of afname van een ander
product van de Stichting;
- Alle cursusinformatie over uw deelname aan de Academie Digitale Overheid; en
- IP-adressen en locatiegegevens, geanonimiseerd voor analyse van bezoek aan de websites.
Artikel 3: Beveiliging
3.1 De Stichting draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals bedoeld
in de privacywetgeving. Deze maatregelen verzekeren, met inachtneming van de stand van de techniek en
de kosten gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen, een passend
beschermingsniveau, zulks met inachtneming van de risico’s die het verwerken van Persoonsgegevens, en
de aard daarvan, meebrengen.
3.2 De Stichting slaat de gegevens op in een afgeschermde en beveiligde cloudomgeving die zij afneemt bij
Google. Tevens worden gegevens lokaal opgeslagen op computers beveiligd met wachtwoorden en
firewalls, en is er sprake van fysieke toegangscontrole op locatie.
3.3 Gegevens van deelnemers aan de Academie Digitale Overheid worden opgeslagen in een afgeschermde en
beveiligde cloudomgeving van OpenEdu ofwel SkillsTown.
3.4 Toegang tot gegevensverzameling wordt slechts gegeven aan medewerkers van de Stichting die ingevolge
hun taak toegang moeten hebben tot die gegevens. Met alle medewerkers is geheimhouding contractueel
vastgelegd.
3.5 De Stichting en de door haar ingeschakelde leveranciers nemen met betrekking tot de
gegevensverzamelingen een geheimhoudingsplicht in acht.
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Artikel 4: Verstrekking data aan derden
4.1 De Stichting zal persoonlijke gegevens niet doorspelen naar derden, tenzij dit ten behoeve van een
evenement of gebruik van een product noodzakelijk is.
4.2 Indien de Stichting gegevens door moet spelen aan derden, zoals benoemd in artikel 4.1, dan spreekt de
Stichting met deze partij geheimhouding af, en bescherming van de gegevens op een niveau passend bij de
aard van de gegevens, en ten minste van het beschermingsniveau dat wordt gegarandeerd in dit Privacy
Statement.
Artikel 5: Foto's bij evenementen
5.1 Het staat de Stichting vrij om foto’s te maken tijdens haar evenementen. Deze foto’s kunnen worden
gebruikt als marketinginstrument bij latere evenementen die worden georganiseerd door de Stichting, of
voor aankleding van de websites van de Stichting.
5.2 Wanneer een bezoeker zich aanmeldt voor deelname aan een evenement van de Stichting, dan geeft hij of
zij toestemming voor het gebruik van de foto’s zoals benoemd in art. 5.1. De bezoekers kunnen geen
aanspraak maken op portretrechten voor deze foto’s.
Artikel 6: Inzage en verwijderen data
6.1 De Stichting eerbiedigt de door de wet aan uw toegekende privacyrechten. U heeft – voor zover
redelijkerwijs mogelijk – het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw
eigen persoonsgegevens. Verzoeken hieromtrent kunt u per e-mail sturen naar
reinier@digitaleoverheid.org.
6.2 Stichting streeft ernaar om verzoeken zoals bedoeld in art. 6.1 binnen twee maanden te verwerken.
Artikel 7: Wijzigingen van dit Privacy Statement
7.1 De Stichting behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen
in dit Privacy Statement. De meest up-to-date versie is ten allen tijde in te zien op de website
www.digitaleoverheid.org.
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