
Privacy verklaring Roosendaal voor jou 

Roosendaal voor Jou hecht veel waarde aan uw privacy. Persoonlijke gegevens worden 
door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de 
regelgeving met betrekking tot de privacy. Hoe wij dat doen kunt u lezen in deze 
privacyverklaring. Wij informeren u bovendien over uw rechten. Wij raden u daarom aan 
deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.
Wij hebben het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien. Wij adviseren u 
deze privacyverklaring dan ook regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u de 
laatste versie heeft.
 
Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor gebruikers van www.roosendaalvoorjou.nl.

Onze contactgegevens
Stichting Social Klus
Dokter Brabersstraat 12
4701AT Roosendaal
T. 0165-440244
M. info@socialklus.nl
 
1. Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestandjes die op uw toestel/
computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de 
website gebruiken. De gebruikte cookies bevatten veelal analytische informatie met 
betrekking tot het bezoek.
De cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt en u optimaal gebruik kunt maken 
van ons platform. Cookies zijn handige en nuttige technieken die uw internetbrowser 
opslaat op de computer. Persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer en/of e-
mailadres, kan niet uit cookies worden herleid.
Cookies zorgen ervoor
 - dat wij verbeteringen kunnen testen;
 - dat wij ongemak en fouten kunnen opsporen;
 - dat de website snel is;
 - dat wij informatie kunnen geven over relevante onderwerpen.

2. Verwerkingsdoeleinden
De verkregen persoonsgegevens verwerken wij enkel voor de volgende doeleinden:
• Indien u uw NAW-gegevens, telefoonnummer en email gegevens via e-mail, social 

media of (chat)berichten op onze website aan ons verstrekt, gebruiken wij deze om 
contact met u op te nemen.

3. Derden
Tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming toe heeft gegeven of in deze privacyverklaring 
opgenomen, delen wij uw gegevens niet met derden. Ook verkopen wij uw gegevens niet 
aan derden. Wel kan het zo zijn dat wij derden inschakelen die onder ons toezicht en 
verantwoordelijkheid bepaalde persoonsgegevens verwerken.
Met deze derden zullen wij een verwerkersovereenkomst sluiten. Deze derden mogen de 
persoonsgegevens dan op geen enkele andere manier verwerken dan waartoe wij 
opdracht hebben gegeven.

http://www.roosendaalvoorjou.nl/


4. Google Analytics
Om de statistieken met betrekking tot het gebruik van onze website bij te houden, 
gebruiken wij Google Analytics van het Amerikaanse bedrijf Google. Google plaatst 
hiervoor analytische cookies in uw browser en presenteert de geanonimiseerde informatie 
aan ons, zodat wij inzicht krijgen in hoe onze bezoekers de website gebruiken. Google kan 
deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of 
voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google mag daardoor de 
verkregen informatie niet gebruiken voor andere Google diensten of doeleinden. Ook 
hebben wij het doorsturen van IP-adressen naar Google via Google Analytics 
uitgeschakeld.

5. Cookies van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites en diensten van derden die 
door middel van links of social media buttons met onze website zijn verbonden. Wij 
kunnen namelijk niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier 
met uw gegevens omgaan. Wij adviseren u de privacyverklaring van deze derden door te 
nemen alvorens gebruik te maken van hun website of hun diensten.

6. Uw rechten
Bij vragen over onze privacyverklaring, of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of 
verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen per 
e-mail of post: info@socialklus.nl / Dokter Brabersstraat 12, 4701 AT Roosendaal.

Recht op vergetelheid
U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten verwijderen door 
ons. Op uw verzoek zullen wij zo snel als mogelijk aan dit verzoek voldoen.

Recht op inzage en correctie
U hebt altijd het recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Op 
uw verzoek ontvangt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u hebben 
verwerkt. Bij onjuistheden in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, hebt u het 
recht deze te laten corrigeren. Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens 
onvolledig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt, kunt u ze volledig laten maken 
door ons een verklaring daartoe te sturen.

Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
In plaats van verwijdering van uw persoonsgegevens heeft u ook het recht om ons te 
verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dat wil zeggen dat 
wij de persoonsgegevens gedurende de periode van beperking niet of slechts gedeeltelijk 
zullen gebruiken. U heeft dit recht op beperking wanneer:
• U de juistheid van de persoonsgegevens die wij verwerken betwist en wij die juistheid 
aan het controleren zijn;
• De verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat de 
persoonsgegevens worden gewist door ons;
• Wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wél nodig hebt in het 
kader van een rechtsvordering;
• U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en 
er onderzoek wordt gedaan naar de vraag of onze belangen bij de verwerking zwaarder 
wegen dan uw belangen bij bezwaar.
Wanneer er sprake is van beperking van verwerking zullen wij enkel die 
persoonsgegevens verwerken waarvoor wij uw toestemming hebben of welke 
persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een rechtsvordering. Ook wanneer de 
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verwerking noodzakelijk is voor de rechten van andere personen of om andere gewichtige 
redenen zullen we de verwerking niet beperken. Als de beperking wordt opgeheven, 
informeren wij u daarover.
 
Recht van bezwaar
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 
ons. Bij een bezwaar zullen wij de verwerking staken, tenzij wij dwingende 
gerechtvaardigde gronden hebben om uw persoonsgegevens te blijven verwerken en die 
gronden zwaarder wegen dat uw belangen. Ook in het kader van een rechtsvordering 
kunnen wij een grond hebben om de verwerking niet te staken.

Intrekken toestemming voor gegevensverwerking
U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens door ons, in te trekken. Op uw verzoek stoppen wij dan met de 
verwerking van uw persoonsgegevens. Let op: de intrekking van de toestemming heeft 
echter geen terugwerkende kracht.

7. Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming waaraan voor u 
rechtsgevolgen zijn verbonden of die u op een andere manier aanmerkelijk treft.

8. Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Indien u een klacht hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken kunt 
u zich natuurlijk tot ons wenden. Wij proberen er dan samen met u uit te komen. U hebt 
echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de 
website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) 
kunt u lezen hoe u dit moet doen.
 

We hebben deze privacyverklaring met dezelfde zorgvuldigheid samengesteld zoals wij 
ook met uw persoonsgegevens omgaan. Mocht er toch nog iets niet helemaal duidelijk zijn 

of heeft u vragen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op, wij 
staan u graag te woord.
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