Privacyverklaring OneWorld

Stichting OneWorld vindt uw privacy belangrijk. In dit document leest u welke persoonsgegevens we verzamelen, voor
welk doel, met welke grondslag en hoe we deze gegevens beveiligen. We behouden het recht om deze
privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen. We zullen u over substantiële wijzigingen informeren.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Als u Vriend (abonnee) wordt van Stichting OneWorld maakt u een profiel/account aan op onze website
www.oneworld.nl en verstrekt u een aantal gegevens aan ons: volledige naam, adres, mailadres, rekeningnummer,
optioneel ook bedrijfsnaam en telefoonnummer. We verwerken deze gegevens op grond van uw aanmelding via het
Vrienden-formulier op onze website.
Als u Partner van OneWorld wordt of diensten van ons afneemt vragen we u om de volgende gegevens: bedrijfsnaam,
contactpersoon, factuuradres en mail waar de factuur heen kan, sector, branche, KvK-nummer, email contactpersoon,
logo, gebruikersnaam, financieel jaarverslag en optioneel: telefoonnummer contactpersoon, functie contactpersoon.
Aan de gegevensverwerking van Partners ligt een schriftelijke overeenkomst ten grondslag.
Als u een Vacature bij ons koopt verstrekt u de volgende gegevens: contactpersoon, organisatienaam, mailadres,
adres, gebruikersnaam, rekeningnummer en optioneel: sector, telefoonnummer, hoe u OneWorld kent. Hierbij kunt
u ook aangeven of u uw vacature op onze sociale media/nieuwsbrief wilt promoten of u wenst dat de vacature
meegaat in onze vacaturenieuwsbrief. We verwerken de aankoopgegevens op onze vacaturebank op grond van een
vacature(upgrade)bestelling via het bestelformulier op onze website.
Als u een Agenda-item bij ons koopt verstrekt u de volgende gegevens: naam, organisatienaam, mailadres, adres,
gebruikersnaam, hoeveel agenda-items u koopt en optioneel hoe u OneWorld kent en uw telefoonnummer. Agendaitems worden door onze klanten aangekocht via een bestelformulier op onze website. Dit ingezonden formulier is de
grondslag voor gegevensverwerking.
Als u zich aanmeldt als OneWorld Ambassadeur worden de volgende gegevens gevraagd: volledige naam, e-mailadres,
adres en optioneel uw telefoonnummer. We verwerken deze gegevens op grond van uw aanmelding via het
Ambassadeursformulier op onze website.
Daarnaast verzamelen we de naam en het mailadres van personen die zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Personen kunnen zich voor onze nieuwsbrief aanmelden door het invullen van het formulier op de website en/of actief
een vinkje te zetten (opt-in) in het desbetreffende vakje van het Vrienden-aanmeldformulier. Hierdoor geeft u ons
toestemming om uw gegevens te verwerken.

We verzamelen klantgegevens bij het aangaan van nieuwe abonnementen onder meer met als doel om:
•
•
•
•
•
•

uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Stichting OneWorld en de abonnee
een administratie bij te houden van alle abonnees in ons Woocommerce abonnementensysteem
betalingen te verwerken via Stichting Mollie Payments
de abonnees naar o.a. leeftijd, geslacht en interesses te kunnen segmenteren, dan wel van de abonnee een
profiel op te kunnen bouwen, aan de hand waarvan Stichting OneWorld haar producten, diensten en
aanbiedingen af kan stemmen op de (afgeleide) behoeftes van de abonnee
relevante aanbiedingen te doen van Stichting OneWorld
verzameling van gegevens waartoe we wettelijk verplicht zijn

We verzamelen klantgegevens bij het aangaan van het OneWorld Partnerschap onder meer met als doel om:
•
•
•
•
•

uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst
administratie bij te houden van alle partners
facturen te verzenden
versturen van een maandelijkse partnermailing
verzameling van gegevens waartoe we wettelijk verplicht zijn
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We verzamelen klantgegevens die producten/diensten (vacatures, agenda-item, samenwerking/
multimediapakket) van OneWorld afnemen met als doel om:
•
•
•
•

uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst
administratie bij te houden van onze klanten
facturen te verzenden
verzameling van gegevens waartoe we wettelijk verplicht zijn

We verzamelen klantgegevens van aanmeldingen voor onze nieuwsbrief onder meer met als doel om:
Het verzenden van wekelijkse nieuwbrieven. Inschrijvingen voor onze nieuwsbrief worden via de externe partij
MailChimp verwerkt. U krijgt bij uw inschrijving als abonnee of partner de mogelijkheid om u aan te melden voor onze
nieuwsbrieven. U kunt u te alle tijde uitschrijven van deze e-mails, een link om dit te doen vindt u onderaan elke
nieuwsbrief.

We verzamelen gegevens van personen die onze website bezoeker onder meer met als doel om:
We verzamelen gegevens over uw activiteit op onze website met het doel de technische werking van de website en
uw gebruiksgemak te garanderen. De cookies (kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan deze website
worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Wij maken hiervoor gebruik van cookies van Google Analytics, die het sitegebruik geanonimiseerd registreren en
hiervan gegevens opslaan. Met deze gegevens maken wij bezoekstatistieken, op basis waarvan we verbeteringen
doorvoeren op onze website. Google Analytics verschaft deze geanonimiseerde data aan derden indien wettelijk
verplicht, of als derden de data namens Google Analytics verwerken. Door gebruik te maken van onze website geeft u
toestemming voor deze anonieme gegevensverwerking door Google Analytics.
Daarnaast gebruiken we functionele cookies van WordPress en WooCommerce. De cookies van WordPress zorgen
ervoor dat de website beter kan worden gebruikt door bezoekers. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u kunt
zien of u bent ingelogd, ze houden ook bij welke individuele voorkeuren u hebt gekozen op uw profielpagina. De
cookies van WooCommerce zijn van onze betaalde diensten (Vriendenabonnement, Vacaturebank, Partnernetwerk,
Online agenda) en zorgen ervoor dat producten worden onthouden tijdens het aankoopproces. Elke aankoopsessie bij
WooCommerce bevat een unieke code voor elke klant, zodat er kan worden achterhaald waar de productgegevens
voor elke klant te vinden zijn.
Als u onze de website bezoekt verschijnt een cookiebalk waar u de mogelijkheid krijgt om de cookies te accepteren of
de instellingen aan te passen. Hiermee kunt u diverse cookies van externe diensten (zoals youtube, facebook, vimeo)
uitzetten. Het aanpassen van de geanonimiseerde cookies van Google Analytics kunt u doen op onze website. Klik u
hiervoor op de cookiebalk rechts onderin het scherm. Hier vindt u uitgebreide informatie over de cookies en ook een
link waarmee u deze kunt uitzetten.
Mocht u hierover vragen hebben, kunt u mailen naar: lezers@oneworld.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over abonnees of websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar
tenzij ze toestemming hebben van ouders of een voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder
dan 16 jaar 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.
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Delen van persoonsgegevens met derden
We verkopen uw data niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstekken indien dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We hebben met bedrijven die uw gegevens
verwerken in onze opdracht een verwerkersovereenkomst afgesloten welke aan eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid voldoet. Stichting OneWorld draagt de verantwoordelijkheid voor het verwerken van deze
gegevens.

Rechten van de personen waar we de persoonsgegevens van verwerken
U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt op uw profielpagina (na
inloggen) zien welke gegevens we van u hebben opgeslagen. Abonnees kunnen via onze lezersservice
(lezers@oneworld.nl) gegevens laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking
intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Partners en klanten kunnen hun
gegevens laten wijzigen of verwijderen via partners@oneworld.nl

Bewaren van persoonsgegevens
We bewaren uw gegevens niet langer dan het wettelijk verplichte bewaartermijn van 7 jaar. Na dit termijn worden
uw gegevens verwijderd. U kunt uw gegevens voor afloop van deze periode laten anonimiseren. Hiervoor kunt u
contact opnemen met lezers@oneworld.nl.

Beveiliging persoonsgegevens
Stichting OneWorld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met
lezers@oneworld.nl.
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