PRIVACY STATEMENT
Wie zijn we?
Phoenix Decentralized Solutonn heef ls kena tiviteit het abiedea v a wonkshoss tn iaiagea ea het
ovendn gea v a keaais a bel agstelleadea os het gebied v a blotkth iatethaology ea tnystov lut . Bij deze
dieastvenleaiag a kl atea venwenkea we eea veelheid v a sensooasgegeveas. Oaze toat ttgegeveas zija:
- telefooa:
030 799 7178
- e-m il:
iafo@shoeaixdeteatn lized.tom
- website:
httss://shoeaixdeteatn lized.tom
- sost dnes:
Oonssnoags nk 12 3581 ET Utnetht
Waarom dit statement?
We zija envoon ven atwoondelijk om je sensooasgegeveas zo goed mogelijk besthenmea. We moetea d nbij
voldoea a de eisea v a de sniv tynegelgeviag. We willea o. . tn ass n at zija oven de soontea gegeveas die
we venwenkea de doelea voon de venwenkiag met wie we gegeveas delea ea welke nethtea je hebt tea
aziea v a je eigea gegeveas. Ia dit Pniv ty-st temeat iafonmenea we je hienoven. Heb je a het lezea v a dit
dotumeat aog vn gea? Neem d a toat tt met oas os.
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Soorten gegevens
Wij venwenkea (mogelijk) de volgeade sensooasgegeveas v a jou:
- toat ttgegeveas zo ls a m dnes wooasl ts telefooaaummen ea em il dnes;
- leefijd gesl tht bungenlijke st t;
- gegeveas met betnekkiag tot s ssoont nijbewijs of eea aden ideaiteitsbewijs (soms vn gea we om
eea kosie v a eea ideaiteitsbewijs);
- gegeveas oven huidige fa atiële snoduttea zo ls eea b aknekeaiag;
- bijzoadene sensooasgegeveas bijvoonbeeld gezoadheid (ia sommige gev llea);
- (ovenige gegeveas).

Doelen van de verwerking van gegevens
Wij venwenkea jouw sensooasgegeveas genitht os de o. . de volgeade tiviteitea ia oaze
oadenaemiag:
- het beoondelea ea ttestenea v a soteaiële kl atea;
- het (l tea) behenea v a oaze nel ie met (soteaiele) kl atea ea bezoekens;
- het behenea ea uitbneidea v a oas kl ateabest ad;
- het sluitea ea uitvoenea v a oveneeakomstea;
- het vennithtea v a a lyses v a sensooasgegeveas tea behoeve v a st isisthe doeleiadea ea het
gebnuik v a eea nthiefestemmiag;
- het uitvoenea v a (genithte) m nkeiag ea snomoie tiviteitea om eea nel ie met eea (soteaiele)
kl at tot st ad te bneagea ia st ad te houdea of uit te bneidea;
- het voldoea a wettelijke venslithiagea;
- het venstunea v a aieuwsbnievea of iafonm ie v a ssetifeke nd.
Rechtsgronden voor verwerking van gegevens
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Wij gebnuikea teamiaste eea v a de volgeade gnoadea voon de venwenkiag v a jouw
sensooasgegeveas:
- het uitvoenea v a eea oveneeakomst;
- het kuaaea voldoea a eea wettelijke venslithiag die os oas nust bijvoonbeeld het voldoea a
wettelijke tenmijaea voon het bew nea v a gegeveas;
- de uitdnukkelijke toestemmiag die je hebt gegevea om gegeveas te venwenkea voon ssetifeke
doeleiadea. Deze toestemmiag kua je lijd ween iatnekkea;
- voon de beh nigiag v a oaze genethtv ndigde bel agea ia het k den v a oaze bednijfsvoeniag of
die v a eea dende. Wij m kea hienbij steeds de fwegiag tussea jouw bel agea ea die v a oas.
Oaze bel agea betnefea oaden adene de zongvuldige uitvoeniag v a oveneeakomstea met jou het
oadenhoudea ea eveatueel uitbouwea v a oaze kl atnel ie vi eveatueel dinett-m nkeiag ea/of
snofleniag genitht os m nkeiag.
Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
Wij bew nea jouw sensooasgegeveas lleea zol ag ea voon zoven we deze aodig hebbea. Gegeveas
die we aoodz kelijkenwijs aodig hebbea bew nea we ia ieden gev l geduneade de loosijd v a oaze
nel ie of oveneeakomst.
Als oaze nel ie of oveneeakomst eiadigt d a bew nea wij de gegeveas geduneade de wettelijke
bew ntenmijaea die voon oas geldea.
Informatee, wijziging en bezwaar
Je hebt ssetifeke nethtea tea aziea v a de venwenkiag v a jouw sensooasgegeveas. Hienoven kua je
lijd toat tt met oas osaemea.
D t geldt zeken ook voon de volgeade oadenwensea:
- of wij jouw sensooasgegeveas venwenkea;
- de m aien w nos wij jouw sensooasgegeveas venwenkea;
- iaz ge ia de sensooasgegeveas die wij v a jou venwenkea;
- bezw nea tegea het venwenkea v a jouw sensooasgegeveas;
as ssiag v a jouw sensooasgegeveas ls deze (mogelijk) oajuist zija venwenkt;
- besenkiag v a jouw sensooasgegeveas;
- venwijdeniag (wissea) v a jouw sensooasgegeveas;
- ovendn tht v a jouw sensooasgegeveas a jezelf of a eea adene ong ais ie os jouw venzoek;
- ovenleg met oaze fuatioa nis gegeveasbesthenmiag <a m> te beneikea vi < toat ttgegeveas>;
- vn gea oven de iahoud v a dit Pniv ty st temeat.
Let os: het k a zija d t we aiet ia lle gev llea tegemoet kuaaea komea
gev l is zullea we je dit gemoiveend l tea wetea.

a eea venzoek. Als dit het

Beveiliging van jouw gegevens
Wij hebbea dequ te tethaisthe ea ong ais tonisthe m tnegelea getnofea om jouw
sensooasgegeveas te beveiligea.
Verstrekken van gegevens aan derden
Wij venstnekkea jouw sensooasgegeveas aiet zom n a adenea. D t mogea we wel doea ls je oas
d nvoon toestemmiag hebt gegevea ls we d ntoe venslitht zija os gnoad v a de wet of eea
nethtenlijke uitssn k of ls zo’a de venstnekkiag tea dieaste st t v a oaze doeleiadea v a de
venwenkiag v a sensooasgegeveas.

7.2

Voon de uitvoeniag v a oaze bednijfsvoeniag ea f akelijk v a de venleeade dieastea a je
venstnekkea wij jouw sensooasgegeveas mogelijk wel a de volgeade sensoaea of s nijea:
- sensoaea ea iast aies die os gnoad v a eea wettelijke venslithiag geeafonmeend moetea wondea;
- extenae s nijea die gegeveas oaden oaze zeggeasth s ea ven atwoondelijkheid venwenkea
zo ls oaze ICT-dieastvenleaen of oas (dinett) m nkeiagbune u;

7.3

Extenaea s nijea die de sensooasgegeveas oaden oaze ven atwoondelijkheid venwenkea doea dit
uitsluitead voon doelea ea oaden voonw ndea die wij met hea hebbea fgessnokea. Dit leggea we
v st ia sthnifelijke oveneeakomstea.
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Wijzigingen van de Privacy statement
Het k a voonkomea d t we dit Pniv ty st temeat ia de toekomst wijzigea. Os oaze website viadt je
steeds het meest ttuele st temeat.
Klachtrecht

9.1

Beat je het aiet eeas met de wijze w nos wij jouw sensooasgegeveas venwenkea of omg a met jouw
nethtea ls kl at? Neem d a ia ieden gev l toat tt met oas os vi
sniv ty@shoeaixdeteatn lized.tom. Wij stnevea en a n te ne genea biaaea 24 uun.

9.2

Je kuat ook eea kl tht iadieaea bij de Autoniteit Pensooasgegeveas. Kijk d nvoon os
www. utoniteitsensooasgegeveas.al.

L tste usd te: 17 mei 2018

