In dit privacy statement wordt omschreven hoe Driestroom omgaat met
persoonlijke informatie.
In dit privacy statement wordt omschreven hoe Driestroom omgaat met jouw
persoonlijke informatie. Driestroom vindt het heel belangrijk dat de verzameling en
verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Daarom
adviseren wij ook om dit privacy statement zorgvuldig te lezen.
Hoe kan Driestroom persoonlijke gegevens verzamelen? Doordat jij je aanmeldt voor
onze digitale nieuwsbrief, als je een e-mail aan ons verzendt, als je, je gegevens
publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media maar ook doordat je een bezoek
brengt aan onze website. Deze gegevens gebruiken we om onze diensten te kunnen
leveren, om die te verbeteren, voor marketing doeleinden en om goede en
gepersonaliseerde service te bieden. Hieronder lichten we het verder toe.
Hoe kan Driestroom persoonlijke gegevens verzamelen? En om welke gegevens
gaat het?
Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte zijn van onze organisatie? Je kan je bij ons aanmelden voor onze
digitale nieuwsbrief. Door je aan te melden verstrek je ons van persoonlijke informatie
zoals een voornaam, achternaam en e-mailadres. Iedere nieuwsbrief bevat een
afmeldmogelijkheid.
E-mail
Heb je een vraag of is er iets niet duidelijk. Per e-mail kun je ons altijd bereiken. Met het
versturen van de e-mail verstrek je ons persoonlijke informatie zoals een e-mailadres.
Social media
Wij maken gebruik van social media, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. We
gebruiken deze kanalen om onze volgers te informeren over wie we zijn en wat we doen.
Voor dit doel publiceren we berichten met of zonder beeldmateriaal. Staan er mensen op
het beeldmateriaal, dan gaan we hier zorgvuldig mee om en vragen we (vooraf) om
toestemming. Ben jij herkenbaar in beeld en heb je hiervoor geen toestemming
gegeven? Laat het ons weten.
Op het gebruik van beeldmateriaal door social media is het privacy statement van het
betreffende social media platform van toepassing: Facebook, Twitter, LinkedIn en
Instagram.
De social media, zie hierboven, maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine
tekstbestandjes die worden opgeslagen op de internetbrowser van jouw computer,
smartphone of tablet, telkens wanneer je pagina’s op het social media platform of andere
websites bezoekt. Het maakt niet uit of je op het social media platform bent ingelogd of
niet. Met deze cookies is het social media platform in staat jouw surfgedrag in kaart te
brengen en ons op anonieme basis daarover gegevens te verstrekken in de vorm van
statistieken die wij gebruiken voor het opstellen van relevante content. Wij maken
hiervoor gebruik van een monitoringstool.

Website
Door het bezoeken van websites in het algemeen laat je een digitaal spoor van gegevens
na. Deze gegevens - zoals via welke zoekmachine heb je de website gevonden, welke
pagina’s heb je op de website bezocht – worden in het algemeen gebruikt om de website
verder te verbeteren. Om deze gegevens op een overzichtelijke manier te bekijken,
maakt bijna elke website gebruikt van bezoeker analyse programmatuur, zo ook onze
Driestroom website.
Om een goed beeld te krijgen van de manier waarop bezoekers van Driestroom.nl de
website gebruiken, maken wij gebruik van het data-analyseprogramma Google Analytics.
Hiervoor worden Google Analytics-cookies geplaatst. Om ervoor te zorgen dat wij jouw
privacy optimaal kunnen waarborgen, is een overeenkomst gesloten met Google. Ook
anonimiseren wij de verzamelde data, door de laatste cijfers van uw IP-adres onzichtbaar
te maken, zodat gebruiksgeschiedenis niet meer naar jou als individu te herleiden is.
De instelling ‘Gegevens delen met Google’ is daarnaast uitgeschakeld, waardoor Google
geen toestemming meer heeft voor het benutten van jouw gegevens voor eigen
verwerkingsdoeleinden. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in
combinatie met de Google-Analytics-cookies. Deze gegevens worden ook door ons niet
aan derden verstrekt en/of verkocht en/of voor andere doeleinden ingezet.
Als je zelf gegevens invoert, bijvoorbeeld in een contactformulier of via het
sollicitatieformulier, dan slaan wij deze gegevens uiteraard op. Deze gegevens worden
echter alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze verstrekt: het behandelen van jouw
vraag, jouw klacht of jouw sollicitatie.

Externe websites
Onze website bevat links naar externe websites. Driestroom staat niet in voor de inhoud
en het functioneren daarvan of de wijze waarop op deze websites wordt omgegaan met
persoonsgegevens.
De informatie op onze websites is bedoeld voor informatievoorziening voor de bezoeker.
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze
website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na
toestemming van Driestroom.
Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
We houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen.
Jouw rechten
Jouw rechten zijn in de wet geregeld. Zo mag je: je gegevens bij ons opvragen, laten
veranderen als die niet kloppen, laten verwijderen en bezwaar maken tegen bepaald
gebruik van jouw gegevens. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Driestroom doet haar uiterste best om juiste en actuele informatie te
plaatsen. Desondanks kan het voorkomen dat bepaalde informatie niet geheel juist of
actueel is. Twijfel je? Neem dan contact op met Driestroom via info@driestroom.nl

