
   

   

Privacy Statement 

Het SPE hecht er waarde aan om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Lees hier onze 

privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken  

Het SPE verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat 

u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

o Voor- en achternaam  

o Telefoonnummer  

o E-mailadres  

o Locatiegegevens  

o Gegevens over uw activiteiten op onze website 

Waarom we gegevens nodig hebben 

Het SPE verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:  

o Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder  

o U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en het delen van updates m.b.t. 

het SPE. 

o Voor het weergeven van organisaties en stichtingen in de database van het SPE netwerk. Deze 

gegevens worden altijd pas na toestemming van de betreffende organisatie en/of stichting en/of 

persoon geplaatst op de website van het SPE. 

Hoe lang we gegevens bewaren  

Het SPE zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijn.  

Delen met anderen  

Het SPE verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze 

overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

In kaart brengen websitebezoek  

Het SPE gebruikt functionele en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het 

eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of 

smartphone. Het SPE gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen 

ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen 

onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee 

onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies om content van onze website te kunnen 

delen via social media. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen 

dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen 

via de instellingen van uw browser verwijderen.  

Gebruik van Mailchimp 



   

   

Wij gebruiken Mailchimp als marketing platform. Door op ‘inschrijven’ te klikken ga je ermee akkoord 

dat je informatie wordt overgedragen aan ons en Mailchimp om het te verwerken. Meer over 

Mailchimp’s privacy regels hier. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het verzenden van onze 

nieuwsbrief en/of reclamefolder.  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

en het delen van updates m.b.t. het SPE. 

Tegengaan van spam 

Om spam tegen te gaan maakt het SPE gebruik van reCAPTCHA van Google. Tijdens de reCAPTCHA 

procedure wordt het IP-adres van de bezoeker naar Google verzonden. Bij het invullen en verzenden 

van een formulier op deze site ga je akkoord met de Google Privacy Policy en Terms of Use. De 

reCAPTCHA service maakt gebruik van hardware en software gegevens ter analyse. Deze worden 

gebruikt om het reCAPTCHA proces te verbeteren en voor beveiligingsdoeleinden. Deze gegevens 

worden niet gebruikt voor gerichte advertenties. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@spe-amsterdam.nl. Om er zeker van te 

zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij 

het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en 

burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Het SPE zal zo snel 

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.  

Beveiliging  

Het SPE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 

van misbruik, neem dan contact op via info@diversion.nl. 
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