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In deze privacyverklaring is aangegeven hoe De Groene Ruimte (DGR) omgaat met
persoonsgegevens.
VERWERKING PERSOONSGEGEVENS: VAN WIE, WAARVOOR EN WAT?
Er worden uitsluitend persoonsgegevens verwerkt die aantoonbaar noodzakelijk zijn voor onze
bedrijfsvoering en onze kernactiviteit: ecologisch onderzoek en advies.
Van wie?
Wij verwerken (mogelijk) uw persoonsgegevens als u:
• contactpersoon bent (of een van de contactpersonen) vanuit het bedrijf (opdrachtgever/klant
of opdrachtnemer/(onder)aannemer) waarvoor u werkt en waarmee DGR in het kader van
zijn werkzaamheden contact mee heeft;
• contact met ons hebt opgenomen via bijvoorbeeld het contactformulier op onze website,
telefonisch, persoonlijk (gesprek op bijvoorbeeld studiedagen, beurzen e.d.), via email of via
andere digitale/sociale media (bijvoorbeeld LinkedIn) contact met ons op heeft opgenomen;
Waarvoor?
De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel en de daarmee samenhangende
taakuitoefening en wettelijke verplichtingen waarmee ze verzameld zijn:
• van contacten met bestaande/potentiële opdrachtgevers, bestaande/potentiële opdrachtnemers en andere werkrelaties: voor zover voor de uitoefening van ons werk vereist;
• voor verzending De Groene Krant: volgens de meest actuele en qua afmeldingen bijgewerkte
mailinglist;
• voor (tijdelijke) medewerkers: voor zover vereist voor de arbeidsrelaties en –contracten en
de daaruit voortvloeiende wettelijke verplichtingen.
Wat?
Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen en gebruikt voor zover die noodzakelijk zijn voor onze
bedrijfsvoering (zie hiervoor).
BESCHERMING VAN UW GEGEVENS
Uw gegevens worden uitsluitend gebruik voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.
Uw gegevens worden uiteraard niet ter beschikking gesteld aan derden, noch tegen betaling, noch
gratis.
Indien in specifieke situaties het wenselijk is, of door derden gevraagd wordt, om hen in contact met
u te brengen, zal daarvoor door De Groene Ruimte eerst aan u toestemming voor worden gevraagd.
Daarvoor zal De Groene Ruimte nooit enigerlei vorm van betaling voor vragen.
BEWAREN VAN UW GEGEVENS
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking
en/of niet langer dan De Groene Ruimte in het kader van wetgeving is verplicht (bijvoorbeeld
boekhouding).
VRAGEN?
Voor vragen over het privacy-statement kunt contact opnemen met dgr@dgr.nl.
Medewerkers en sollicitanten kunnen zich rechtstreeks tot de directie wenden.
WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Op de website van DGR zal steeds de nieuwste versie van onze privacyverklaring staan.

