Gegevensbescherming en privacy
World’s Best News vindt bescherming van de privacy van vrijwilligers en geïnteresseerden, zoals
bezoekers van de website, van essentieel belang voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens
worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Je kunt altijd
contact met ons opnemen om te vragen om je persoonlijke
persoonlijk gegevens te verwijderen of aan te
passen.
Het gebruik van je gegevens, waarom we ze verzamelen en wat we bewaren hangt af van de relatie
met World’s Best News en welke toestemming je hiervoor gegeven hebt. Lees dit alsjeblieft eerst
voordat je je voor dergelijke diensten aanmeldt.
Welke persoonlijke gegevens wij verzamelen
We kunnen om verschillende redenen persoonlijke gegevens verzamelen. Wanneer je deelneemt
aan een campagne of aanmeldt voor een evenement;
evenement de digitale nieuwsbrief aanvraagt; of als je als
vrijwilliger aan activiteiten van World’s Best News deelneemt - legt World’s Best News gegevens
vast. Dit zijn persoonlijke gegevens zoals naam, (email)adres en telefoonnummer.
Deze gegevens zullen wij nooit aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht.
Welke andere informatie wij verzamelen
Als je onze website bezoekt, worden door middel van cookies ook anonieme bezoekersgegevens
verzameld (welke pagina’s bezocht worden en de frequentie daarvan). Andere informatie die wordt
opgeslagen is je IP-adres,
adres, het soort apparaat (tablet, telefoon, of desktop) en de soort browser die je
gebruikt. Al deze gegevens zijn niet te herleiden tot een bepaalde bezoeker en zijn dus geheel
anoniem. Als je niet wilt dat onze website cookies verzamel
verzamelt tijdens jouw bezoek aan onze website,
kun
n je dit uitschakelen. Dit kan via de instellingen van je browser.
Waarom wij bepaalde gegevens verzamelen
Wij verzamelen gegevens om in contact met jou te blijven en je op de hoogte te kunnen houden van
onze activiteiten en voor de uitvoering van onze activiteiten.
activiteiten
Op de website van World’s
d’s Best News Nederland
d worden algemene bezoekgegevens bijgehouden.
Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens
worden gebruikt om meer gerichte gegevens op de site te zetten. Op deze wijze kan World’s Bes
Best
News haar dienstverlening aan jou verder optimaliseren.
Hoe wij gegevens verzamelen
• We verzamelen gegevens rechtstreeks wanneer je jezelf aanmeldt voor onze nieuwsbrief,
iets downloadt van onzee website of ons een email stuurt.
stuurt

•
•

We verzamelen gegevens via externe bronnen. Bijvoorbeeld wanneer je via sociale media
(Facebook of LinkedIn) met ons communiceert.
Als je onze website bezoekt
bezoekt, worden er anonieme gegevens verzameld door middel van
cookies. We gebruiken bijvoorbeeld software zoals Google Analyt
Analytics
ics om te bepalen welke
pagina's op onze website worden bezocht en de frequentie daarvan. Deze informatie wordt
automatisch verzameld.

Hoe lang wij gegevens bewaren
De periode dat we je persoonlijke gegevens bewaren, verschilt afhankelijk van het doel. Als je onze
nieuwsbrief ontvangt, bewaren we je emailadres alle
alleen zo lang je ingeschreven staat.
Hoe wij je gegevens beveiligen
Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden
toegang krijgen tot deze gegevens.
Alle medewerkers van World’s Best News (in vaste, tijdelijke dienst of ZZP) en alle vrijwilligers
moeten op de hoogte zijn van de inhoud van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
wanneer zij persoonsgegevens verzamelen of verwerken. Zij worden hiervan door World’s Best
News op de hoogte gesteld en getraind. Medewerkers van World’s Best News mogen geen gegevens
openbaar maken, tenzij daarvoor toestemming is gegeven door de betrokkenen. Of wanneer ze
daartoe wettelijk verplicht zijn. Als ze gegevens naar externe partijen sturen, moeten die beschermd
worden door een schriftelijk onderling contract en bijvoorbeeld verstuurd worden via een beveiligde
dataverbinding.
Websites van derden
Deze privacy verklaring is niet van toepassing is op websites van derde
derden
n die via links op de website
van World’s Best News kunnen worden bezocht. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor de privacy,
praktijken, of de inhoud van deze websites.
Afmelden of wijzigen van je gegevens
Je hebt er recht op te weten welke persoonlijke informatie
in
World’s Best News over je bezit en je
kunt altijd je gegevens laten aanpassen of verwijderen. Ook heb je het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Je kan ons altijd laten weten wanneer je geen e-mails
e
of andere informatie
rmatie van ons wilt ontvangen.
Dit kan door ons te mailen of door je af te melden voor onze nieuwsbrief. Voor vragen over ons
gegevensbeschermingsbeleid kun je contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch op 030 2335340
of per email op info@worldsbestnews.nl
info@worldsbestnews.nl.
Vragen of feedback
Heb je vragen of wil je ons graag feedback geven? Neem dan contact op via
info@worldsbestnews.nl.

