Privacyverklaring Verhalen om nooit te vergeten
Verhalen om nooit te vergeten, gevestigd aan Rapenburgerstraat 123 1011 VL Amsterdam, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens
https://verhalenomnooittevergeten.nl/
Rapenburgerstraat 123
1011 VL Amsterdam
info@verhalenomnooittevergeten.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Verhalen om nooit te vergeten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Link naar YouTube video
- (Eventueel) Adresgegevens
Uw voor- en achternaam en emailadres gebruiken we uitsluitend om contact met u op te kunnen
nemen als uw video geselecteerd is voor een podium op lokale media. De link naar de YouTube video
gebruiken wij uitsluitend om u de kans te geven toegevoegd te worden aan de afspeellijst op ons
YouTube kanaal. U blijft zelf eigenaar van de YouTube video, die geüpload is op een eigen kanaal. Wij
gebruiken de link slechts om de YouTube video in een afspeellijst op het YouTube kanaal van
Verhalen om nooit te vergeten op te nemen. U kunt op elk gewenst moment de YouTube video van
uw kanaal verwijderen en ons zo kenbaar maken dat u de toestemming voor het gebruik van deze
video in de afspeellijst, intrekt. Elke verwijzing naar de video zal dan verdwijnen van onze website en
ons YouTube kanaal. Het opgeven van adresgegevens is niet verplicht. Als u deze invult, gaan wij
ervan uit dat u het boek ‘De bevrijding volgens ooggetuigen’ wil ontvangen. Deze zal u in mei
ontvangen. Dit is de enige reden dat we uw adresgegevens nodig hebben. U mag natuurlijk al1jd de
door u gegeven toestemming intrekken of op een later moment alsnog toestemming geven. Dit doet
u door te mailen naar info@verhalenomnooittevergeten.nl
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 zonder toestemming van hun 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 ac1viteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@verhalenomnooittevergeten.nl, dan verwijderen wij deze informatie per direct. Daarnaast
vragen wij de inzenders van video’s toestemming te vragen aan de geïnterviewden voor het gebruik
van hun verhalen. Ook hier geldt echter dat wij niet kunnen controleren of dit gebeurd is. Als u een
video uit de afspeellijst van Verhalen om nooit te vergeten wil verwijderen omdat er onrechtmatig
gebruikgemaakt is van uw verhaal, kunt u dit via info@verhalenomnooittevergeten.nl kenbaar
maken. Wij verwijderen deze dan per direct uit onze afspeellijst en van onze website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Verhalen om nooit te vergeten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Verhalen om nooit te vergeten verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, alleen als dit nodig is
om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen .
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u
doen door contact op te nemen via info@verhalenomnooittevergeten.nl Daarnaast 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 ons bedrijf en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Ook dit kunt u kenbaar maken via info@verhalenomnooittevergeten.nl
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Verhalen om nooit te vergeten 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, neem dan contact op met onze klantenservice of via
info@verhalenomnooittevergeten.nl
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Verhalen om nooit te vergeten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

