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PRIVACYVERKLARING 
Dit is een privacyverklaring van Stichting Cleansing Stream Nederland (CSN) 
gevestigd te Puttershoek. Naast Nederland is CSN ook werkzaam binnen België. 
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor 
welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen 
wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant, met 
alle zorgvuldigheid te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van CSN. 
 
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens 
CSN is in de zin van de wet de verantwoordelijke voor de verwerking van 
persoonsgegevens. Dit houdt in dat CSN de doeleinden en de middelen voor de 
verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de 
wettelijke vereisten. 
 
Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens 
Volgens de wetgeving mag CSN alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor 
één van de wettelijke grondslagen geldt. CSN hanteert de volgende rechtsgronden 
voor de verwerking van persoonsgegevens: 

• op basis van verkregen toestemming; 
• in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst; 
• om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking en fiscale 

verplichtingen). 
 
Verwerking en doeleinden van persoonsgegevens 
CSN verwerkt persoonsgegevens van u indien u: 

• onze website bezoekt; 
• zich inschrijft voor een door ons georganiseerde cursus, retraite en/of 

seminar; 
• zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven; 
• via het contactformulier contact met ons opneemt; 

  
CSN verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, zoals NAW-gegevens, 
bankrekeningnummer (IBAN), telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, e-
mailadres maar bijvoorbeeld ook foto’s waarop u herkenbaar bent afgebeeld. 
 
Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in zowel digitale als analoge administraties. 
Naast de deelnemersadministratie bestaan nog enkele andere digitale dan wel 
analoge administraties. U moet daarbij o.a. denken aan de financiële 
administratie. Deze zijn alleen toegankelijk voor daartoe aangewezen personen 
binnen de organisatie voor het uitoefenen van hun functie.   
Uw persoonsgegevens worden door CSN uitsluitend gebruikt voor, bij de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens categorie stichtingen, toegestane doeleinden: 

• Activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn; 
• Communicatiedoeleinden zoals bevestiging van een aanmelding, het 

versturen van een nieuwsbrief; 
• Foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van CSN;   
• Het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen; 
• Intern beheer; 
• Het doen uitoefenen van accountantscontrole. 

Hiervan wordt alleen afgeweken als sprake is van een wettelijke verplichting. 
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Toestemming 
De toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens wordt schriftelijk of 
digitaal gegeven. Voor minderjarigen wordt de toestemming gegeven door degene 
die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor de minderjarige draagt. 
 
Het aan- en afmelden voor nieuwsbrieven 
Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan 
de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt 
afmelden. 
 
Foto’s / Video’s 
Met foto’s wordt terughoudend omgegaan. Zij worden geplaatst op het beveiligde 
deel van de website. Bij plaatsing op het niet beveiligde deel wordt, als personen 
identificeerbaar zijn, vooraf toestemming gevraagd.  
Af en toe worden video-opnamen gemaakt van activiteiten en geplaatst op een 
voor sommige deelnemers toegankelijk gedeelte van de website. De deelnemers 
worden vooraf op de hoogte gesteld van de te maken video-opnamen. 
Wanneer u bezwaar hebt tegen een foto of video op de website waarop u zichtbaar 
bent, kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen aan de contactpersoon 
AVG. De foto, of betreffende videogedeelte wordt dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk 
een maand na ontvangst van het verzoek, verwijderd of de persoon in kwestie zal 
digitaal onzichtbaar worden gemaakt.  
 
Website en cookies 
Wij gebruiken geen tracking cookies, alleen technische- en functionele cookies die 
noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website. 
Op de website van CSN kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij CSN 
behorende, websites. CNS kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking 
tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Lees hiervoor 
de privacy verklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt. 
 
Data-lek 
Eventuele datalekken worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens volgens 
de beschreven procedure. 
 
Beveiliging van persoonsgegevens 
CSN heeft passende technische en organisatorisch maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige 
verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en 
rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van een effectieve 
uitvoering, de aard van de gegevens en de risico’s van de gegevensverwerking. 
Met de verwerkers van de persoonsgegevens zijn verwerkersovereenkomsten 
gesloten die voldoen aan de voorschriften van de AVG. Voor analoge gegevens 
geldt dat deze door de verwerkers door middel van een slot op een kast veilig 
worden opgeborgen. 
  
Uitwisseling van persoonsgegevens 
CSN deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze 
privacyverklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig 
gebeurt. 
In opdracht van CSN kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een 
overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. CSN maakt 
afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met 
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persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd 
in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’. 
 
Bewaartermijn 
CSN bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen 
te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn, maar ten minste zolang als 
specifieke regelgeving vereist.  
 
Jouw privacy rechten 
Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan CSN. Je kunt ook verzoeken 
jouw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover CSN 
nog aan haar wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke 
bewaartermijnen. Indien de verwerking van jouw gegevens berust op 
toestemming, dan kun je deze te allen tijde intrekken. Je kunt een schriftelijk 
verzoek met betrekking tot privacy gerelateerde zaken indienen, bij onze AVG 
contactpersoon. 
 
Klachten 
Als zich een situatie voordoet die u wilt bespreken met of voorleggen aan de 
contactpersoon AVG, aarzel dan niet. Komt u er met hem/haar niet uit, dan kunt u 
zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Wijziging van de Privacy verklaring 
De tekst van deze Privacy verklaring kan op elk moment, zonder voorafgaande 
aankondiging, worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vanaf het 
moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. 
 
Informatie en contactpersoon 
Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw 
persoonsgegevens kunt u terecht bij de AVG contactpersoon, Jennifer Dijkstra, 
kantoor@cleansingstream.nl. 
 


