Privacy en cookies
Uitgangspunten van Stichting Utrechts Fonds Achterstandswijken, hierna te noemen UFA

UFA is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en de bezoekers
van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Deze worden dan ook verwerkt in
overeenstemming met de geldende wetgeving. Dat wil zeggen dat UFA niet méér persoonsgegevens
verzamelt en verwerkt dan nodig is voor de doelen waarvoor ze gebruikt worden. Persoonlijke gegevens van
leden en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de UFA uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het
kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de UFA persoonsgegevens van u:



Om u te kunnen informeren over projecten;



Voor contact/relatiebeheer. Dit contact kan telefonisch zijn, via e-mail of wanneer u een contactformulier
invult of gebruik maakt van onze (mobiele) website.

Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen,
factuurgegevens, , functiegegevens en/of opgegeven interesses. UFA gebruikt deze gegevens voor de
uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en
interne bedrijfsvoering.
E-mail
UFA geeft een nieuwsbrief uit in het kader van informatievoorziening. U kunt u altijd afmelden voor de
betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.
Recht van verzet
Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over UFA, dan kunt u een e-mail sturen
aan ufa@utrechtsfondsachterstandswijken.nl
Gebruik van persoonsgegevens door derden
UFA laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële
doeleinden.
Gegevensbeveiliging
UFA maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens,
onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze
gegevens.
Duur van opslag
De duur van de opslag van gegevens vindt plaats voor zolang als dat nodig is voor de doelen waarvoor UFA
de gegevens gebruikt. Daarna wist UFA uw persoonlijke gegevens of, in geval wij deze gegevens willen
gebruiken voor analytische, historische of andere zakelijke doeleinden, maken we uw gegevens anoniem.
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Cookies
UFA maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met
pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer
wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers
teruggestuurd worden.
Er zijn twee soorten cookies:



Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.



Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.

Deze cookies worden gebruikt voor een optimale werking van de website en voor analyse. Wij kunnen zo
zien welke informatie wel of niet goed wordt gevonden en hoe vaak bijvoorbeeld een bepaald artikel is
gelezen.
Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website
gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
UFA heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google
diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten
bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is
van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Hoe kunt u cookies weigeren?
U kunt altijd cookies weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Google Chrome, Internet
Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg
daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Het weigeren dan wel verwijderen van cookies betekent dat
deze niet op uw computer en in de betreffende browser worden getoond. Bij het gebruik van meerdere
computers en browsers dient u elk apart de cookies te verwijderen.
Als u cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van de websites niet goed meer
functioneren.
Meer informatie over cookies?
Op de volgende webpagina's kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?(externe link)”
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?(externe link)”
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Consumentenbond: “Cookies verwijderen(externe link)”
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen(externe link)”
Websites van UFA en andere websites
Op de websites van UFA treft u een aantal links aan naar andere websites. UFA kan echter geen
verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees
hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
Tot slot
UFA heeft geen Functionaris Gegevensbescherming omdat UFA slechts in beperkte mate bijzondere
persoonsgegevens verwerkt.
Mocht u het niet eens zijn met de bovenstaande privacyverklaring van UFA, of een vraag of klacht hebben
over de omgang met persoonsgegevens, dan verzoeken wij u deze per e-mail te versturen aan
ufa@utrechtsfondsachterstandswijken.nl

Wijzigingen
UFA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij
adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 juni 2018
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