Privacy Protocol Stichting Reach & Teach
Uw gegevens worden bewaard door Stichting Reach & Teach. Indien u vragen heeft over
de privacy protocol kunt u contact opnemen met de organisatie via het e-mailadres
info@reachandteach.nl. Ons doel is om zo transparant mogelijk te werken, waarbij
Stichting Reach & Teach veel waarde hecht aan het beschermen van uw gegevens en uw
privacy.
Doel en gebruik
De gegevens worden verzameld met als doel om een duidelijk beeld te krijgen van de
betrokken studenten en vrijwilligers van Stichting Reach & Teach. Met deze gegevens kan
Stichting Reach & Teach haar doelgroep beter bepalen en bereiken en daardoor beter
functioneren. De gegevens zullen gebruikt worden voor aanvragen van subsidies en
donaties, het presenteren van algemene (anonieme) statistieken van onze betrokken
studenten en vrijwilligers op de website en andere media en voor het analyseren van
betrokkenen van Stichting Reach & Teach.
Gebruik en bewaartermijn
Wij gebruiken alleen informatie die door uzelf is verstrekt. De gegevens die u aan ons
verstrekt zullen bewaard worden voor zolang deze nodig zijn voor bovenstaand
genoemde doelen, maar niet langer dan 5 jaar. Hierna worden de gegevens uit ons
systeem permanent verwijderd.
Beveiliging
Wij hebben maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen. Alleen de actieve
bestuurders van Reach & Teach hebben toegang tot uw gegevens. Daarnaast gebruiken
wij Google Drive voor het bewaren van uw gegevens en hanteren een wachtwoord op
persoonlijke documenteren ter beveiliging.

Rechten en klachten
Als betrokkene heeft u recht op juistheid. Indien er onjuiste gegevens zijn verstrekt kunt
u deze laten wijzigen. Als betrokkene heeft u ook het recht om uw gegevens te laten
verwijderen wanneer u dit zelf eerder wenst dan het eerder genoemde bewaartermijn.
Ook kunt u uw toestemming op elk moment intrekken voor het gebruiken van uw
gegevens. U heeft het recht om een klacht in te dienen over uw verwerking bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Bovengenoemd kunt u doen door te mailen naar de
info@reachandteach.nl

Privacy Protocol Reach & Teach Foundation
Your data is stored by the Reach & Teach foundation. If you have questions regarding our
privacy protocol, you can contact the organization via the email address
info@reachandteach.nl. Our goal is to be as transparent as possible, while also ensuring
the protection of your data and your privacy.
Goal and use
The data is collected with the aim of gaining a clear picture of the involved students and
volunteers of Reach & Teach. With this information, Reach & Teach can better determine
and reach its target group and continue to improve the organization. Only active board
members of Reach & Teach have direct access to the data. The data will be used for
applications for grants and donations and for providing general (anonymous) statistics of
our involved students and volunteers on the website and other media. It will also be
used for analysis of who is involved in Reach & Teach.
Use and storage period
We solely use information provided by yourself. The information that you provide is
stored until they are no longer necessary for the above mentioned goal, but for no
longer than 5 years. After this storage period, the data will be permanently deleted.
Protection
We have taken measures to protect your data. Only active board members of Reach &
Teach are able to access your data. We use Google Drive for storing your information
and documents containing personal data are password protected.

Rights and complaints
As a data subject, you are entitled to the right information. If there is incorrect
information, you can have the information corrected. Additionally, you have the right to
have your information removed whenever you wish, meaning even before the storage
period. You can revoke your consent of using your information at any time. You have the
right to file a complaint about your data processing through the Dutch Data Protection
Authority. You can do the above mentioned by contacting Reach & Teach via
info@reachandteach.nl.

