
Privacyverklaring
Ondeugend Café verwerkt persoonsgegevens. Hoe we dat doen lees je in deze privacyverklaring. Als je daarna nog vragen of 

opmerkingen hebt kun je daarmee terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming van Ondeugend Café. Dat is Sabina Kramer. 

Contact kun je opnemen via privacy@ondeugendcafe.nl.

Ondeugend Café is gevestigd te:

Oleanderlaan 31

8024 XC Zwolle

Tel.: 06-29006272

KvK.: 86533746

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Sommige diensten kunnen we niet leveren zonder persoonsgegevens. We kunnen je bijvoorbeeld geen e-mail sturen zonder je 

e-mailadres. Afhankelijk van de diensten die je gebruikt hebben we meer of minder persoonsgegevens nodig. Hieronder vind je 

een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Dat overzicht kan veranderen als diensten veranderen. 

• E-mailadres

• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of  

in correspondentie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Ondeugend Café is voor volwassenen. We verwerken daarom geen gegevens van websitebezoekers jonger dan 18 jaar. Jongeren 

onder de 18 kunnen zich wel voordoen als volwassen. We hebben helaas geen mogelijkheden om de werkelijke leeftijd van onze 

bezoekers te controleren. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te 

voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij 

zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  

privacy@ondeugendcafe.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

• Ondeugend Café verwerkt jouw persoonsgegevens vooralsnog uitsluitend om je e-mails te kunnen sturen. Die e-mails zijn er 

om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom Ondeugend Café.

• Ondeugend Café verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplichtzijn. Als belastingdienst dat eist,  

bijvoorbeeld. Ja, wees eerlijk, dan zeg je geen nee, toch?

Geautomatiseerde besluitvorming

Ondeugend Café gebruikt geen geautomatiseerde systemen die zonder menselijke tussenkomst beslissen over het verwerken van 

persoonsgegevens. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ondeugend Café bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens 

worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 

mailto:privacy%40ondeugendcafe.nl?subject=Privacyverklaring
mailto:privacy%40ondeugendcafe.nl?subject=Bijzondere%20en/of%20gevoelige%20persoonsgegevens


 Bewaartermijn  Reden

naw 12 maanden  Correspondentie, indien van toepassing facturatie

e-mail  24 maanden  Nieuwsbrief, login

telefoon  6 maanden

personalia  Tot wederopzegging  Algemene dienstverlening

Delen van persoonsgegevens met derden

Ondeugend Café verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst 

met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ondeugend Café gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste 

bezoek aan onze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk 

voor de technische werking van de website. Gebruiksgemak is daarbij de belangrijkste reden. Ze zorgen ervoor dat de website 

naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij er onze website mee optimaliseren. Je 

kunt van alle cookies af door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle 

informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jouw persoonsgegevens zijn van jou. Wij hebben ze alleen in beheer. Je hebt dus altijd het recht om je persoonsgegevens in te 

zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking 

in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ondeugend Café. Bovendien heb je het 

recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om je de persoonsgegevens die wij 

van jou hebben toe te sturen. Heb je zo’n verzoek of bezwaar? Stuur dan een e-mail privacy@ondeugendcafe.nl. Je moet dan wel 

een bewijs van identificatie meesturen. Om te voorkomen dat iemand anders jouw gegevens wil opvragen, bijvoorbeeld. Maak een 

kopie van je paspoort. Voor je die meestuurt moet je je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoort-

nummer en je Burgerservicenummer onleesbaar maken. Vanwege je privacy, natuurlijk. We reageren zo snel mogelijk, in elk geval 

binnen vier weken, op je verzoek.

Overigens heb je ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

Ondeugend Café neemt de bescherming van persoonsgegeven superserieus. Daarom gaan we hier ook niet vertellen hoe we je 

gegevens beschermen. Mar wel dat we er alles aan doen om passende maatregelen te nemen tegen misbruik, verlies, onbevoegde 

toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed 

beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op via privacy@ondeugendcafe.nl.
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