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De Coöperatie DenkSterk U.A. verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy protocol geven wij
antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de
coöperatie.
Wij streven ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van
persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Van wie verwerkt DenkSterk persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct een relatie hebben, krijgen
of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
• Deelnemers aan trainingen, workshops, masterclasses enz.;
• Aspirant - en oud deelnemers aan trainingen, workshops, masterclasses enz.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Binnen de coöperatie verwerkt het dagelijks bestuur deelnemersgegevens die nodig zijn voor
onderlinge communicatie, zoals nieuwsbrieven, aanmeldingen voor trainingen en het
uitreiken van certificaten. De penningmeester verwerkt gegevens die nodig zijn voor
voldoen van financiële verplichtingen, zoals het innen van kosten van trainingen.
Waarvoor verwerkt DenkSterk persoonsgegevens?
Om deel te kunnen nemen aan trainingen e.d. hebben we persoonsgegevens nodig. Deze
zijn nodig voor vermelding op certificaten en voor het innen van betalingen. Met behulp van
emailgegevens kunnen wij communicatie op de passende wijze verzorgen. Mailadressen
gebruiken wij voor het toesturen van digitale informatie, zoals nieuwsbrieven of
uitnodigingen voor masterclasses en vervolgcursussen.
Verwerkt DenkSterk bijzondere persoonsgegevens?
Nee, DenkSterk verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens
zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is,
zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke
gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van de coöperatie. De
coöperatie draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan
bewust is en daar naar handelt.
Hierop is een uitzondering nl. bij het uitvoeren van een LPAD kan het noodzakelijk zijn om
ook medische informatie te gebruiken bij het onderzoek. Het verslag hiervan wordt gedeeld
met de deelnemer (of bij minderjarigen de ouders of wettelijke vertegenwoordigers). De
coöperatie d.w.z. de LPAD-assessor bewaart dit verslag en zal dit niet delen met anderen.
Foto en video
Wij vragen altijd toestemming aan betrokkenen om deze personen te mogen fotograferen of
filmen. En voor het gebruiken van dit materiaal voor communicatiedoeleinden (zoals website,
sociale media, gebruik op folders of posters).
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Hoe gaat DenkSterk met persoonsgegevens om?
Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is
voor gebruik binnen de coöperatie of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons
ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee
om dienen te gaan.
Wie kan er bij persoonsgegevens?
Binnen DenkSterk kan het dagelijkse bestuur bij de persoonsgegevens. In de praktijk zijn dat
de secretaris en penningmeester. Trainers die voor de coöperatie een training verzorgen,
krijgen alleen de noodzakelijke NAW-gegevens, zoals naam, telefoonnummer en emailadres.
Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen
De coöperatie deelt met het Feuerstein Institute (ICELP) te Jeruzalem alleen die gegevens die
noodzakelijk zijn voor het aanvragen van certificaten.
DenkSterk wisselt verder geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij er een
gerechtvaardigd doel daarmee gediend wordt.
Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
De coöperatie bewaart uw gegevens zolang dat voor het goed verlopen van de organisatie
noodzakelijk is. Daarna worden de gegevens na vijf jaar verwijderd of vernietigd. DenkSterk
houdt een overzicht bij van uitgereikte certificaten van het Feuerstein Institute te Jeruzalem.
Kan ik zien welke gegevens DenkSterk mij verwerkt?
Iedere deelnemer heeft recht op inzage in de gegevens die de coöperatie. Neem daarvoor
contact op met de secretaris. Indien gewenst kunt u ook verzoeken om de geregistreerde
gegevens te wijzigen of te verwijderen.
Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht bij het
dagelijks bestuur.
Wijzigingen privacy beleid
Wij streven naar een zo actueel mogelijk privacy beleid en behoudt zich daarom het recht
voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy protocol.
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