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Het Scherm van Ede kent als hoofddoel mensen zolang mogelijk op een comfortabele manier in
hun eigen omgeving te laten wonen en de vereenzaming tegen te gaan. Door het gebruik van het
Cubigo-platform wordt deze doelstelling op vlak van zorg, comfort en vrije tijd ondersteund.
Via het Scherm van Ede kunt u gebruik maken van het Cubigo-platform. Daarom is het voor ons
noodzakelijk om enkele persoonsgegevens van u als gebruiker te verzamelen en te verwerken ten
behoeve van informatieverstrekking en training.
In dit document wordt uitgelegd welke persoonsgegevens daarbij worden gebruikt en waarom.
Wanneer u onze website www.schermvanede.nl en het Cubigo-platform bezoekt, wordt u
geacht deze privacyverklaring te hebben gelezen. Houd er rekening mee dat we deze
privacyverklaring periodiek kunnen aanpassen. Bezoek deze pagina daarom zeker op
regelmatige basis. Substantiële wijzigingen zullen we duidelijk communiceren op onze
website. Uiteraard kunt u deze verklaring ook digitaal opslaan, uitprinten of op een andere
wijze bewaren.
Hebt u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of bezorgdheden, neem dan
zeker contact met ons op via schermvanede@gmail.com We kijken uit naar uw feedback.

Wie zijn wij?
Het Scherm van Ede wordt aangeboden door de Stichting Scherm van Ede, statutair gevestigd te
(6711DS) Ede aan de Raadhuisstraat 117. De Stichting Scherm van Ede treedt op als
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).
De Stichting Scherm van Ede vindt het beschermen van uw privacy heel belangrijk. Daarom
houden wij ons aan de eisen van de AVG, de Telecommunicatiewet en de overige privacywet- en
regelgeving.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u voor het
aanbieden van de informatiebijeenkomsten en de trainingen in relatie tot het Cubigo –platform.
Om gebruik te maken van het Cubigo-platform dient u zelf een account aan te maken en geldt het
privacy beleid van Cubigo.

Welke gegevens verwerken wij?
Om ervoor te zorgen dat we u kunnen aanmelden voor een informatiebijenkomst of training van
Cubigo verwerken wij de volgende persoonsgegevens (‘gegevens’) in 3 categorieen:
1) Gegevens nodig voor ondersteuning:
• Naam
• Adres
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Eventuele technische specificities van uw (mobiele) telefoon, tablet of laptop.
2) Gegevens nodig voor uitlenen tablet:
• Naam
• E-mailadres
Daarnaast zal er een bruikleenbewijs worden opgesteld met uw naam en handtekening. Dit
formulier wordt als hardcopy opgeslagen.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als uw account actief blijft bij Cubigo. Indien u geen
gebruik meer wilt maken van het Scherm dan kunt u zelf aangeven dat uw persoonsgegevens
worden verwijderd bij Cubigo. De persoongegevens die vastgelegd zijn ten behoeve van de
informatiebijeenkomst en training worden verwijderd door het Schakelpunt.

Hoe verzamelen we deze gegevens?
De meeste persoonsgegeven zult u als gebruiker zelf invullen, bijvoorbeeld bij uw registratie via
de website in e-mail vorm of bij het gebruik van de antwoordkaart, of via telefonisch contact, of
per directe e-mail contact, of bij het gebruik van een leen tablet.

Voor welk doel verzamelen we deze gegevens?
We verzamelen uw gegevens hoofdzakelijk voor aanmelding van een informatiebijeenkomst of
training voor het Cubigo-platform.
Wij verkopen, verhandelen of versturen uw persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij we dit
vooraf aan u hebben aangekondigd.

Hoe beschermen wij jouw gegevens?
Wij nemen steeds de gepaste technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn
om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of ongewenste vernietiging,
toevallig verlies, ongewenste aanpassingen, ongewenste toegang en enige andere niettoegestane verwerking.
We slaan uw persoonsgegevens op bij google drive, die alleen toegankelijk zijn voor een beperkt
aantal personen die speciale toegangsrechten tot deze google drive hebben. Deze personen zijn
bovendien gehouden aan een geheimhoudingsovereenkomst en moeten de persoonsgegevens
steeds gebruiken en behandelen in overeenstemming met de privacy policy van het Scherm van
Ede.

Worden mijn gegevens aan derden gestuurd?
Het Scherm van Ede stuurt uw gegevens niet door aan derden zonder dat u hiervoor
toestemming hebt gegeven, tenzij wij deze gegevens verplicht moeten doorgeven volgens de
wet.
Onze website bevat een link naar het Cubigo-platform. Cubigo heeft een eigen privacybeleid. Wij
zijn dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en activiteiten van dit platform.
We willen nochtans niets liever dan de integriteit van onze website beschermen en zijn dan ook
blij met elke feedback die u ons wilt bezorgen over onze website en het Cubigo-platform.

Toestemming gebruik foto en film material
Er kunnen gedurende de informatiebijeenkomst en training of andere bijeenkomsten van het
Scherm van Ede foto's/video's worden gemaakt voor o.a. de website en nieuwsberichten. Door de
inschrijving en dit privacybeleid verklaart u zich hiermee akkoord.
Gebruikers van het Scherm van Ede kunnen hier van te voren bezwaar tegen maken.

Gebruiken we 'cookies'?
Onze website www.schermvanede.nl gebruikt geen cookies.

Wat zijn mijn rechten?
Wij willen u graag zo goed mogelijk informeren over uw privacy. U kunt ons altijd vragen welke
gegevens wij hebben en of wij verkeerde gegevens kunnen wijzigen of verwijderen. Dit kunt u
doen door een e-mail te sturen naar: schermvanede@gmail.com.

Digitale nieuwsbrief
Wij verwerken uw e-mailadres voor het versturen van onze digitale nieuwsbrief. Nieuwsbrieven
worden in beginsel maximal één keer per maand verzonden. Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt
ontvangen kunt u gebruik maken van de link in de nieuwsbrief en u uitschrijven. Dit kan ook per
e-mail via schermvanede@gmail.com of schriftelijk bij het Scherm van Ede (zie adresgegevens
hierboven).

Klachten?
U kunt altijd een klacht indienen over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt door een
e-mail te sturen naar schermvanede@gmail.com. Als u vindt dat de verwerking van uw gegevens
niet rechtmatig is, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toeziet
op de naleving van de privacy wet- en regelgeving.

Vragen?
Hebt u vragen over dit document en/of de manier waarop het Scherm van Ede met uw gegevens
omgaat, dan kunt u contact opnemen met het Scherm van Ede via schermvanede@gmail.com of
telefoonnummer 0318 – 208080. Beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot
16.00 uur.
Dit document kan op elk moment gewijzigd worden. U vindt het meest actuele document altijd op
de website www.schermvanede.nl.

