Privacy statement
Impact Matters verwerkt, gebruikt en bewaart persoonsgegevens. In dit privacy-statement willen we
je informeren over de manier waarop we dat doen.

Privacywetgeving
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht gegaan. Deze
privacywet, die in de hele Europese Unie geldt, bepaalt onder meer hoe persoonsgegevens
bewaard en bescherm moeten worden.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over wie je bent. Zoals je naam, (email)adres, telefoonnummer en leeftijd, maar ook je BSN-nummer of je geboorteplek. Wanneer
anderen over deze gegevens beschikken, verplicht de wet hen daar zorgvuldig mee om te
gaan.

Van wie verwerkt Impact Matters persoonsgegevens?
1. Relevante medewerkers bij partners. Partners zijn bedrijven of ideële organisaties die met
Impact Matters samenwerken of contact onderhouden. Gegevens worden opgeslagen in een
beveiligde omgeving.
2. Geïnteresseerden. Hierbij gaat het om mensen die interesse hebben getoond in het werk van
Impact Matters en die via de website, email of telefonisch contact hebben opgenomen.
Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
3. Overige contactpersonen. Het gaat daarbij onder meer, maar niet uitsluitend, om personen
die bij fondsen, gemeentes en leveranciers werken.

En met welk doel?
We slaan persoonsgegevens voornamelijk op om de organisatie van onze projecten mogelijk
te maken. Zonder communicatie met bedrijven, ideële organisaties, medewerkers van deze
partijen, gemeentes, fondsen en andere belanghebbenden zou Impact Matters haar werk
niet kunnen doen. Concreet: we gebruiken namen, (email)adressen en telefoonnummers om
contact te onderhouden over lopende en nieuwe projecten en over zaken die te maken
hebben met evenementen en administratie.
Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens voor promotie- en marketingdoeleinden.
Bijvoorbeeld onze nieuwsbrieven die de zichtbaarheid van Impact Matters vergroten en de
interesse van potentiele partners wekken. Wil je hiervoor niet benaderd worden? Dat kun je
aangeven door onderaan betreffende mails op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wie is hier binnen Impact Matters verantwoordelijk voor?
De directeur.

Wie kan mijn persoonsgegevens inzien?
De directeur van Impact Matters.

Kan ik controleren welke informatie Impact Matters over mij
bewaart?
Ja, dat kan. Als je wil weten welke informatie Impact Matters over jou bewaart, kan je
contact met ons opnemen via info@impactmatters.nl.

Kan ik informatie laten aanpassen of verwijderen?
Ja, dat kan. Als informatie niet klopt of als je niet wil dat bepaalde persoonlijke informatie
wordt opgeslagen, kun je dat aangeven via info@impactmatters.nl. Voor uitvoering van onze
projecten is de opgave van tenminste naam, mailadres, telefoonnummer echter
noodzakelijk.

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Persoonsgegevens worden maximaal twintig jaar bewaard na het moment van het laatste
contact.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Vragen over ons privacy beleid kunnen worden gesteld via info@impactmatters.nl.
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