Privacy statement Communities Abroad

Toepasbaarheid
Deze privacy statement is toepasbaar op alle media van Communities Abroad, te weten:
Sociale netwerken/forums:


www.nederlanders.fr



www.infofrankrijk.com

Directories:


www.doctorsonmaps.com



www.nedergids.nl

Nieuwsbrief:


http://bit.ly/Frankrijknieuws

Websites:


www.communitiesabroad.com

Inleiding
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese
Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Communities Abroad neemt jouw privacy serieus en zal informatie over jou (de betrokkene)
op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke
gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy
Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw
persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor
vragen kun je altijd contact opnemen met info@nederlanders.fr.

Voor meer informatie over de nieuwe privacy wetgeving verwijzen wij naar de website van de
Autoriteit Persoonsgegevens: http://bit.ly/NLFR-AVG
In het forum van Nederlanders.fr heeft op 9 april 2018 een informatief bericht gestaan over
dit onderwerp:
https://www.nederlanders.fr/profiles/blogs/privacy-in-europa

Wie is Communities Abroad?
Communities Abroad is de eenmanszaak Communities Abroad, kantoorhoudende te (5611
AZ) Eindhoven aan Emmasingel 31, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 55741509.
Communities Abroad is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Communities Abroad de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Communities Abroad jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Communities Abroad
persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens
Communities Abroad voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die
gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Communities Abroad worden
bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar relatietype en
type gegevensstroom.

Advertising Partners
DOELEINDE
Financiële administratie

Facturatie

CRM (Customer
Relationship Management)

VERPLICHTE GEGEVENS
Bedrijfsnaam, factuuradres,
bankgegevens (Naam
bank/IBAN/BIC)
Factuuradres, e-mailadres,
factuuradres, KvK-nummer,
btw-nummer,
Klantnummer, E-mailadres
Bedrijfsnaam, naam
contactpersoon,
contactgegevens, eventuele
transacties in het verleden.

GRONDSLAG
Uitvoering van de
overeenkomst

BEWAARTERMIJN
Zolang als nodig voor dit
doeleinde

Uitvoering van de
overeenkomst

Zolang als nodig voor dit
doeleinde

Gerechtvaardigd belang

Zolang als nodig voor dit
doeleinde. In de praktijk
houdt dit in dat we de
beschikbare gegevens
bewaren tot er een verzoek
is om deze te verwijderen.

De bovenstaande gegevens van advertising partners worden zorgvuldig bewaard en zullen alleen op basis van
legitieme operationele of wettelijke gronden aan derden (boekhouding, accountants, incassobureaus e.d.)
worden gesteld. Bedrijfs- en persoonsgegevens worden niet om commerciële redenen aan derden ter
beschikking gesteld.

Forumgebruikers Nederlanders.fr:
DOELEINDE
Aanmelden forum

VERPLICHTE GEGEVENS1
 Gebruikersnaam (kan
alias zijn),
 Profielfoto/avatar (hoeft
geen foto van jezelf te
zijn),
 Telefoonnummer*,
 De regio in Frankrijk
waar je woont of die je
interesse heeft.

GRONDSLAG
Uitvoering van de
overeenkomst

BEWAARTERMIJN
Tot opzegging door jouzelf
of beëindiging van de
gebruiks- en deelnamerechten van het forum door
de beheerder.

Velden gemarkeerd met * kunnen uitsluitend door de Beheerder of de Moderator worden gezien.
Forumgebruikers kunnen zelf hun persoonsgegevens beheren, wijzigen en verwijderen Ook kunnen zij op ieder
gewenst moment hun deelname aan het forum zelf beëindigen. 2 Natuurlijk kunnen forumgebruikers de hulp
inroepen van de beheerder bij het verwijderen van hun persoonsgegevens.

Abonnees nieuwsbrief
DOELEINDE
Abonneren

VERPLICHTE GEGEVENS3
 E-mailadres
 Voornaam
 Achternaam.

GRONDSLAG
Uitvoering van de
overeenkomst

BEWAARTERMIJN
Tot opzegging door jouzelf.

Per 21 mei 2018 is het aanmeldingsformulier aangepast zodat het voldoet aan de AVG. Niet alleen melden
abonnees zich vrijwillig aan, ze geven nu ook expliciet toestemming voor de ontvangst van de mailings. Al sinds
we begonnen zijn met de dagelijkse e-mail voor nieuws uit- en over Frankrijk voldoet de nieuwsbrief aan de
Telecomwet en de Code E-mail. Al vele jaren staat in iedere nieuwsbrief een zogenaamde “opt out” waarmee
het abonnement eenvoudig kan worden opgezegd. Natuurlijk kunnen forumgebruikers de hulp inroepen van
de beheerder bij het verwijderen van hun persoonsgegevens.

Forumgebruikers Infofrankrijk.com:
DOELEINDE
Aanmelden forum

1

Zie addendum 2
Zie addendum 3
3
Zie addendum 3
4
Zie addendum 4
2

VERPLICHTE GEGEVENS4
 Gebruikersnaam (kan alias
zijn),
 Voor- en achternaam
 Avatar
 Introductie/verwachtingen
over het forum

GRONDSLAG
Uitvoering van de
overeenkomst

BEWAARTERMIJN
Tot opzegging door jouzelf
of beëindiging van de
gebruiks- en deelnamerechten van het forum
door de beheerder.

Forumgebruikers kunnen zelf hun persoonsgegevens beheren, wijzigen en verwijderen Ook kunnen zij op ieder
gewenst moment hun deelname aan het forum zelf beëindigen. Natuurlijk kunnen forumgebruikers de hulp
inroepen van de beheerder bij het verwijderen van hun persoonsgegevens.

Eigenaren van vermeldingen in Doctors on Maps
DOELEINDE
Het aanmelden

VERPLICHTE GEGEVENS5
 M/V
 Achternaam
 Initialen
 Land
 Adres
 Telefoonnummer
 E-mail
 Talen
 Naam zorgverlenersregister [2]
 Website zorgverlenersregister [2]
 Registratienummer
zorgverlenersregister [2]

GRONDSLAG
Uitvoering van
de overeenkomst

BEWAARTERMIJN
Tot opzegging door jouzelf
of beëindiging van de
gebruiks- en deelnamerechten van het forum door
de beheerder.

[2] Ter verificatie van de medische bevoegdheid en uitsluitend zichtbaar voor de beheerder.

Eigenaren van vermeldingen in Nedergids:
DOELEINDE
Aanmelding6

Het creëren van een
account (accountgegevens
worden niet opgenomen in
de vermelding in de
directory)
Het aanmaken en beheren
van een vermelding7

5

Zie addendum 5
Zie addendum 6-a
7
Zie addendum 6-b
6

VERPLICHTE GEGEVENS
 E-mailadres en
wachtwoord

GRONDSLAG
Uitvoering van de
overeenkomst

BEWAARTERMIJN
Tot opzegging door jouzelf
of beëindiging van de
gebruiks- en deelnamerechten van het forum door
de beheerder.

 Voor-, achternaam
 Adres

Uitvoering van de
overeenkomst.

Tot opzegging door jouzelf
of beëindiging van de
gebruiks- en deelnamerechten van het forum door
de beheerder.
Particulieren en non-profit
met een vermelding voor
onbepaalde tijd: tot
opzegging en verwijdering
van de gegevens door
jouzelf of beëindiging van
de vermelding door de
beheerder.

 E-mailadres
 Postcode
 Plaats

Uitvoering van de
overeenkomst

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Communities Abroad heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons
verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal
rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account (zie
addendum 2). Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Communities Abroad over je zijn
vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.
Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar
aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een
verzoek hiertoe doen bij Communities Abroad. Je kunt verzoeken dat Communities Abroad je
gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Communities Abroad te verzoeken de
verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Communities
Abroad of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die
verwerking.
Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Communities Abroad te verkrijgen.
Communities Abroad zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op
eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je
jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw
toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden

geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het
kan zijn dat Communities Abroad je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
Reactie door Communities Abroad
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@nederlanders.fr. Communities Abroad zal je
verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat
Communities Abroad een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Communities Abroad je
verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
•

Verwerkers

•

Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en
Communities Abroad

Het kan zijn dat Communities Abroad verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde
partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties
Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw
(persoons)gegevens worden doorgegeven aan Communities Abroad gelieerde
ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het
gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen
de Europese Economische Ruimte, zal Communities Abroad gebruik maken van het Privacy
Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat
niet mogelijk is, zal Communities Abroad aan jou toestemming vragen om jouw
(persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze
toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Communities Abroad ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van
Communities Abroad worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf
of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna:
“Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Communities Abroad
worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet
beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes
(tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt,
zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy
Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.
Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Communities
Abroad je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@nederlanders.fr. Ook als
je een klacht hebt over de manier waarop Communities Abroad jouw gegevens verwerkt, kun
je een e-mail sturen naar info@nederlanders.fr. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen
met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In
Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Addendum 1: vereiste persoonsgegevens bij aanmelding nederlanders.fr

Addendum 2; het wijzigen/beheren van je persoonsgegevens en instellingen in nederlanders.fr
Het is mogelijk om je persoonsgegevens alsook de blogs, berichten en overige bijdragen geheel of
beperkt zichtbaar te laten zijn. Zie de door ons aangeboden Privacy-instellingen hieronder:

Het is ook mogelijk om je e-mailmeldingen aan te passen, zie hieronder:

U heeft de mogelijkheid om de door u verstrekte gegevens aan te passen in uw profielpagina, zie de
twee afbeeldingen hieronder:

______________________________

U kunt zelf de verbindingen met andere media beheren (aan- of afsluiten), zie de afbeelding
hieronder:

Addendum 3: Persoonsgegevens t.b.v. de nieuwsbrief:

NB: Iedere nieuwsbrief bevat een z.g. “opt-out” hiermee kunnen abonnees de dagelijkse nieuwsbrief
opzeggen.

Addendum 4: Vereiste persoonsgegevens Infofrankrijk.com:

Addendum 5; aanmelden bij Doctors on Maps
(Momenteel vinden werkzaamheden plaats om de gebruikers van Doctors on Maps een eigen
dashboard te geven waarmee zij zelf de vermelding kunnen beheren)

Addendum 6-a; het aanmaken van een account bij Nedergids.nl
(Met een account hebben gebruikers toegang tot een eigen dashboard waarmee zij een of meerdere
vermelding(en) kunnen aanmaken)

Addendum 6-b; het aanmaken van een vermelding bij Nedergids.nl

Addendum 7; overzicht verwerkersovereenkomsten
Verwerkers zijn partijen die op verzoek van de verantwoordelijke (een deel van) de
verwerking uitvoert. Denk hierbij aan Moderatoren, ICT-deskundigen en programmeurs en
(database-)providers.
NING:
NING is het platform waarop Nederlanders.fr gebouwd is. De privacy statement van NING
wordt door ons vooralsnog beschouwd als adequate verwerkersovereenkomst
https://www.ning.com/privacy/

MOLLIE (betalingsverwerking)
https://help.mollie.com/hc/nl/articles/360002761193-Moet-ik-een-verwerkersovereenkomstmet-Mollie-afsluiten-

Moderatoren
Moderatoren kunnen werkzaamheden uitvoeren t.b.v. een ordentelijk beheer, binnen de
huisregels, van de forums op Nederlanders.fr en Infofrankrijk.com.

Factureren (via factuursturen.nl)
BELANGRIJK: Vernieuwde algemene voorwaarden AVG/GDPR
In verband met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) die actief
wordt per 25 mei 2018, hebben we onze algemene voorwaarden en privacy statement vernieuwd.
Conform de nieuwe AVG/GDPR regelgeving zijn we verplicht om, als verwerker van uw
persoonsgegevens, met u een verwerkersovereenkomst aan te gaan. In deze nieuwe algemene
voorwaarden is deze verwerkersovereenkomst verwerkt (artikel 14). Als u akkoord gaat met deze
nieuwe algemene voorwaarden, gaat u ook akkoord met de verwerkersovereenkomst en geeft u ons
de opdracht om uw persoonsgegevens te verwerken.
We verwerken de ingevoerde persoonsgegevens alleen om ervoor te zorgen dat u facturen en offertes
kunt maken en verzenden. De door u ingevoerde gegevens zijn en blijven altijd uw eigendom en wij
verkopen deze nooit door. Uw privacy en de beveiliging van uw data is bij ons altijd top prioriteit.
U kunt hier de algemene voorwaarden inclusief verwerkersovereenkomst inzien en afdrukken:
https://www.factuursturen.nl/algemene-voorwaarden

Lees ook ons privacy statement:
https://www.factuursturen.nl/privacy
Als u het eens bent met deze voorwaarden, kunt u gewoon blijven doorwerken. In onze algemene voorwaarden
staat dat we wijzigingen mogen doen in de algemene voorwaarden inclusief de verwerkersovereenkomst zolang
wij u van de wijziging op de hoogte stellen. U bent met deze algemene voorwaarden akkoord gegaan bij het
aanmaken van uw gebruikersaccount.
Als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden heeft u het recht uw gebruikersaccount bij ons te
verwijderen. We zullen dan alle data vernietigen. Zorg er dan wel voor dat u eerst uw data exporteert naar een
ander apparaat. Na verwijdering kunnen we niets meer herstellen.

GOOGLE

Google Analytics en de Privacy Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten
Zoals beschreven in onze Privacy Shield-certificering voldoet Google aan het Europees-Amerikaanse Privacy
Shield-principe, zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het
verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit landen in de Europese Unie en onderhevig aan
handhaving door de Federal Trade Commission. Google (waaronder Google Inc. en haar volledige Amerikaanse
dochtermaatschappijen) heeft verklaard dat het bedrijf zich houdt aan de relevante Privacy Shield-principes.
Onze klanten hoeven hier verder niets mee te doen. U kunt het certificaat van Google hier bekijken.
Naast het Privacy Shield blijven we Amendementen voor gegevensverwerking voor Google Analytics aanbieden.
Bovendien beschikken Google Analytics en Google Analytics 360 over de onafhankelijke beveiligingsnorm ISO
27001-certificering. ISO 27001 is een van 's werelds meest bekende normen en certificeert de naleving van de
systemen van Google Analytics en Google Analytics 360.

Cookies:
Wij maken gebruik van cookies t.b.v. Google Analytics;


een bewerkersovereenkomst met Google hebt gesloten;



de laatste 3 cijfers van het IP adres hebt geanonimiseerd;



‘gegevens delen’ hebt uitgezet;



je geen gebruik maakt van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

de doorgifte is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene

