Wie zijn we
Wij zijn Stichting Repair Café Nieuwegein, geregistreerd bij de kvk onder nummer 58719938
Ons site-adres is: https://www.repaircafenieuwegein.nl
Vragen, opmerkingen of tips kunt u altijd mailen naar contact@repaircafenieuwegein.nl

Algemeen
Wij hebben de optie om reacties achter te laten onder de nieuwsberichten uitgeschakeld, hierdoor
worden er in dit kader geen gegevens verzameld of gedeeld met andere platvormen.

Cookies
Noodzakelijke cookies:
Hiermee ga je akkoord bij gebruik van de site (ook zonder op accepteren te klikken).
Om ons contact formulier te beveiligen tegen ongewenste (kunstmatige/geautomatiseerde) reacties
maken wij gebruik van Google’s ReCapCha. Hiervoor is het noodzakelijk een cookie met een
gerandomiseerde code op je computer op te slaan. Door gebruik te maken van onze site ga je altijd
akkoord met opslag van deze cookie.
Eventmanager – reserveringssysteem:
We gebruiken Google-services om kaarten te genereren en automatisch aanvullingen aan te bieden bij
het zoeken naar evenementen op locatie. Daarbij worden mogelijk gegevens verzameld via je browser
in overeenstemming met het privacybeleid van Google.
Wij verzamelen en bewaren de informatie die je ons verstrekt bij het maken van een boeking één jaar,
met als doel het reserveren van het door jou aangevraagde aantal plaatsen voor ons evenement en het
bijhouden van een presentielijst.
We verzamelen en bewaren informatie die je ons verstrekt over evenementen (en bijbehorende
locaties) die je op onze site wilt publiceren.
We kunnen cookies gebruiken om tijdelijk informatie over een lopende boeking en eventuele
foutmeldingen / bevestigingsmeldingen op te slaan bij het indienen of beheren van je evenementen
en locaties.
Optionele cookies:
Wanneer je een reactie achterlaat in ons contact formulier, kun je aangeven of je naam en e-mailadres
in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet
opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies worden een jaar lang op je computer
opgeslagen.
Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser
cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je
browser sluit.
Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en
schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1
jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw
account, worden login cookies verwijderd.
Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser
opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je
hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites
Optionele cookies:
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s van
youtube, kaarten van Google Maps, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites
gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.
Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen
insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de
interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.
Voor het tonen van deze inhoud vragen we je toestemming middels onze cookie banner. Je keuze
wordt in een cookie voor 2 maanden onthouden om te voorkomen dat je bij ieder bezoek weer op
accepteren moet klikken. Als je de melding weigert worden embedded onderdelen niet getoond.

Met wie we jouw gegevens delen
Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail. Dit doen wij
zodat wanneer er een ongeautoriseerde reset wordt aangevraagd, te herleiden is waar deze aanvraag
vandaan komt.
Bij het opzetten van de site hebben we ons uiterste best gedaan elementen (foto-sliders, kalenders,
zoekopties, reserveringssysteem etc.) te gebruiken die geen persoonlijke informatie uitwisselt met
derden.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd
bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats
van dat we ze moeten modereren.
Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke
informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment
hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam
niet kunnen wijzigen en een emailadres verplicht is). Site beheerders kunnen deze informatie ook
bekijken en bewerken.

Media
Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat
je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de
afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien. Je bent zelf verantwoordelijk voor
het verwijderen van de EXIF informatie. Gebruik hiervoor instructies die via google te vinden zijn.

Analytics
Onze website maakt alleen gebruik van AWstats welke alleen geanonimiseerde informatie opslaat. Wij
gebruiken de informatie alleen voor prestatie verbetering van de site.

Welke rechten je hebt over je gegevens
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een
exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons

opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben
wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve-,
wettelijke- of beveiligingsdoeleinden.

Contactgegevens
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens (de functionaris
gegevensbescherming) is: GJM (Peer) van Halderen, per adres: Geinoord 9, 3432 PE Nieuwegein, KvK
nr. 58719938. De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail
contact@repaircafenieuwegein.nl en telefonisch 0617564000.
Verzoeken tot inzage van opgeslagen persoonsinformatie of het melden van een data- of
beveiligingslek kan worden gedaan door een mail te richten aan contact@repaircafenieuwegein.nl

Hoe we jouw gegevens beschermen
We beschermen jou gegevens door de website in eigen beheer te ontwikkelen en opgeslagen
gegevens tot een minimum te beperken door bv geen registratie uit te voeren voor het reserveren bij
een evenement. Alle informatie die tussen onze site en je computer worden uitgewisseld zijn
versleuteld (encrypted) middels een SSL versleuteling (te herkennen aan https weblink en het groene
slotje).

