Privacyverklaring Bidden voor Altena
Voor u ligt de privacyverklaring van Bidden voor Altena. Hierin
wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt
gegaan die worden verzameld voor Bidden voor Altena.

Inleiding
In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens
worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw
gegeven opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden.
Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik
kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden vanwege bijvoorbeeld wetswijzigingen.
Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Paul van der Wiel, Bidden voor Altena

Bidden voor Altena
U leest op dit moment de privacyverklaring van Bidden voor Altena. Bidden voor Altena
is een initiatief van Christenen uit de gemeente Altena voor de gemeente Altena. Bidden
voor Altena richt zich al biddend in afhankelijkheid van God, onze Vader, op alles wat
reilt en zeilt in de gemeente Altena; van inwoners tot bedrijven, van natuur tot allerhande
activiteiten. Dit door een online platform aan te bieden voor een ieder die zich daartoe
geroepen voelt om zelfstandig of in gemeenschap te bidden voor de gemeente Altena.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Bidden voor Altena verzameld worden. Het is
daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw
gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegeven door Bidden voor Altena,
neemt u dan gerust contact op.
biddenvooraltena@gmail.com
Bidden voor Altena is een burger initiatief van Christenen uit Altena voor Altena opgezet
door een gemêleerd gezelschap aan gemeenteleden.

Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Bidden voor Altena.
Deze worden hieronder toegelicht.
1) Het versturen van een herinnering
Bidden voor Altena stuurt u 24 uur van te voren een herinneringsmail waarin u
herinnerd wordt dat u zich voor 24 uur later hebt ingeschreven om te bidden voor
de gemeente Altena. Hierin wordt u tevens op de hoogte gebracht van actuele
gebeds- en dankpunten. Ook krijgt u in deze mail een bemoedigende weektekst
meegezonden en tips hoe u een blok van een uur bidden kunt invullen. Hiervoor
worden de door u aangeleverde voornaam en mailadres verzameld om zo met u in
contact te blijven.
2) Gezamenlijk bidden
Indien u wens gezamenlijk met andere gemeenteleden uit de gemeente Altena te
bidden in een bepaald uur, heeft u hiervoor uw telefoonnummer ingevoerd. Dit
nummer wordt enkel gebruikt en is enkel zichtbaar voor gemeenteleden die in
hetzelfde uur bidden en aangegeven hebben ook gezamenlijk te willen bidden. Via
de door u aangegeven nummer is het dan mogelijk om met elkaar in contact te
treden.

Ontvangers
1) Mailchimp (of andere naam)
De herinneringsmails worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u
zich aanmeld om te bidden voor de gemeente Altena, wordt uw e-mailadres en
voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen
Mailchimp.
2) Gmail
De e-mail van Bidden voor Altena wordt gehost bij Gmail. Als u contact opneemt
via de mail, wordt desbetreffende mail opgeslagen op de servers van Google.
3) Hostnet
De website en back-ups van de website worden gehost bij Hostnet. Gegevens die u
achterlaat op de website van Bidden voor Altena worden op de servers van Hostnet
opgeslagen.

Opslag periode
Uw gegeven worden voor langere tijd bewaard door Bidden voor Altena, maar nooit
langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een
wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.
1) Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw
gegevens is voor zes weken. U kunt zich uitschrijven wanneer u maar wilt via de
link onder aan de herinneringsmail of door een mail te sturen naar
biddenvooraltena@gmail.com.
2) Op het moment dat u contact opneemt met Bidden voor Altena via de mail, dan
worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres,
opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug
bewaard.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden
alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Bidden voor Altena of door eerder genoemde derden
worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via de bovenstaande software en zijn beveiligd
met een wachtwoord en daar waar mogelijk met een tweestapsverificatie.
Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd
naar Bidden voor Altena. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.
De apparaten die uw gegevens openen zijn elk ook zelf vergrendeld met een wachtwoord
en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt
beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Uw rechten
1) Recht op inzage
U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Bidden voor
Altena vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te versturen naar
biddenvooraltena@gmail.com. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
2) Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit
te laten rectificeren door Bidden voor Altena. Hiervoor kunt u een mail sturen
naar biddenvooraltena@gmail.com.

Plichten
Bidden voor Altena verwerkt persoonsgegevens op grond van toestemming en een
gerechtvaardigd belang, namelijk het toegankelijk maken van de online platform.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens
voor het aanbieden van onze diensten. Uw e-mailadres is nodig voor het versturen van de
herninneringsmail en om te kunnen inloggen op de online platform. Hetzelfde geldt voor

uw voornaam en eventueel telefoonnummer indien u gezamenlijk wenst te bidden. Indien
deze gegevens niet aangeleverd worden is het ons niet mogelijk deze dienst voor u te
verrichten.
Bidden voor Altena behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit
wettelijk vereist is dan wel wanneer Bidden voor Altena gerechtvaardigd acht om te
voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van
Bidden voor Altena te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel
mogelijk te respecteren.
Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust contact op via het mailadres
biddenvooraltena@gmail.com.

