Privacyverklaring – Stichting FutureBites
Persoonsgegevens
Vooraf
Stichting FutureBites is een non-profit organisatie, die jongeren en scholieren wil enthousiasmeren,
prikkelen, inspireren voor, en de weg wijzen naar e-cultuur, creatieve industrie en nieuwe technologie.
Hiervoor zet de stichting de verhalen en projecten in van gamechangers, nieuwe helden,
aanstormende talenten, bedrijven en onderzoeksinstituten die het verschil maken. FutureBites
organiseert en produceert events zoals Night of the Nerds.
Om dit te kunnen doen, kan stichting FutureBites - gevestigd in Nijmegen, Molenveldlaan 96, 6523
RM Nijmegen, BTW nummer 8516.00.232.B.01 - persoonsgegevens over je verwerken, doordat je
gebruik maakt van de diensten van FutureBites, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een
contact- of aanmeldformulier op de website aan FutureBites verstrekt.
FutureBites respecteert je privacy en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. De Stichting
houdt zich hierbij aan de privacywetgeving. De belangrijkste privacywet is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon
te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en emailadressen. FutureBites kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
-

voor- en achternaam
je telefoonnummer
je e-mailadres
schoolvak dat je geeft
naam school waar je werkzaam bent
adresgegevens school (plaats / onderwijsregio)
school(type) waar je les geeft

Met welk doel verwerkt FutureBites persoonsgegevens?
FutureBites verwerkt alleen persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons
programma, om een gerechtvaardigd belang in te vullen of waarvoor de betrokkene toestemming
heeft gegeven. Ook verwerkt FutureBites je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te
kunnen nemen, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen, indien nodig.
Hoe lang en waar bewaart FutureBites gegevens?
FutureBites bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,
waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent in de praktijk dat je gegevens worden bewaard
zolang FutureBites als stichting bestaat met als doelstelling Onderwijs-Jongeren-TechnologieCreativiteit, tenzij je zelf aangeeft dit niet langer op prijs te stellen (zie: gegevens inzien, aanpassen of
verwijderen). Alle data van FutureBites worden opgeslagen in een beveiligde* CRM database.

Delen met anderen
FutureBites verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering
van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden
gegevens niet doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande actieve goedkeuring.
Websitebezoek
Gebruikers- en gebeurtenisgegevens van de websites www.futurebites.nl en
www.nightofthenerds.com (bijvoorbeeld een bezoek aan onze website), worden binnen Google
Analytics bewaard voor een periode van 26 maanden. Deze bewaarperiode wordt gereset bij iedere
nieuwe activiteit. Google Analytics verwijdert automatisch gebruikers- en gebeurtenisgegevens die
ouder zijn dan de bewaarperiode. FutureBites gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden
verstrekt. De websites van Futurebites gebruikt tevens cookies en trackers. Je kunt deze ten alle
tijden blokkeren of verwijderen via je internetbrowser.
Beveiliging
FuturBites neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Gegevens die via de website van FutureBites worden uitgewisseld maken gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen
vallen.
* Futurebites gebruikt een CRM op basis van SuiteCRM. De gegevens staan opgeslagen op een beveiligd platform en zijn
alleen bereikbaar via de bijbehorende applicatie en met geldige inloggegevens. Het CRM is uitsluitend te bereiken via een
beveiligde verbinding. Gegevens worden dus nooit over een onbeveiligde internetverbinding verzonden. De volledige informatie
over de beveiliging van het CRM kun je hier vinden.

Welke rechten heb je?
Op grond van de AVG kun je verzoeken om:
-

inzage in je gegevens;
correctie en verwijdering van je gegevens;
beperking van het gebruik van je gegevens.

In bepaalde gevallen heb je ook recht op:
-

je gegevens in digitale vorm;
bezwaar tegen de gegevensverwerking.

Contact over je rechten?
Als je de indruk hebt, dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door FutureBites verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@futurbites.nl of 024 – 378 24 62
Ook kun je contact met ons opnemen voor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering of
beperking. FutureBites zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Afmelden voor onze nieuwsbrieven kan altijd via de link die onderaan de nieuwsbrief staat.
Wat als ik vragen of klachten heb?
Mocht je om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij je gegevens niet correct
behandelen, kan je dit melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Foto en film
Er is best een gerede kans dat FutureBites op de events zoals Night of the Nerds mensen filmt of op
de foto zet. Wij laten namelijk foto’s en filmpjes maken voor ons eigen gebruik en voor verslaglegging
richting financiers/fondsen. Ook voor foto’s en video’s geldt, dat we verplicht zijn vanwege de AVG je
op de hoogte te stellen van wat wij met deze specifieke persoonsgegevens doen.
Voor eigen gebruik
Wij gebruikende foto’s en filmpjes alleen voor onze eigen communicatie, zoals de website, flickr.com,
Instagram, Facebook en Youtube en voor (verplichte) verslaglegging. We geven deze foto’s en
filmpjes niet aan andere organisaties of bedrijven.
Foto’s zonder toestemming
Staat je samen met veel mensen op een foto of film, dan kunnen we niet iedereen persoonlijk om
toestemming vragen. Dat komt vooral voor op openbare plekken en gebeurtenissen. Ook dan gaan
we zo zorgvuldig mogelijk met je persoonsgegevens om. We letten goed op bij welke onderwerpen
wij dit soort foto’s of films gebruiken.
Vraag om verwijderen van foto of film
Sta je op een foto of video en wil je dat niet meer? Geef dat door via email info@futurebites.nl
Bijvoorbeeld in deze situaties:
•

Je bedenkt je, nadat je toestemming gaf voor gebruik van de foto of film in onze beeldbank. We
vragen de fotograaf of filmer om uw foto’s of films weg te gooien.

•

Je wilt dat je afbeelding wordt verwijderd uit een foto of video waarvoor je eerder toestemming gaf.
Zet bij het onderwerp van het formulier ‘Foto’ en vraag om het verwijderen van jouw afbeelding uit
foto/film en je eerder toestemmingsverklaring. Hier zullen we opvolging aan geven. Je helpt ons door
een bijlage toe te voegen van de plek waar jij jezelf op foto of video tegenkwam.

