Privacybeleid
Wie zijn wij?
FreshWater Watch wordt georganiseer door Earthwatch Institute (Europe). Earthwatch Institute (Europe) is de
bedrijfsnaam van het Conservation Education and Research Trust, een liefdadigheidsinstelling geregistreerd in
Engeland en Wales onder nummer 1094467 en ondernemingsnummer 4373313. We zijn een gegevensbeheerder
en zijn geregistreerd bij het Information Commissioner’s Office Z8787682.
We zijn van mening dat we de natuur alleen maar kunnen redden door samen te werken. We doen dit met
milieumaatregelen die door de wetenschap worden ondersteund. We bieden subsidies aan kansarme studenten en
wetenschappers, we lichten de volgende generatie en leraren voor, we betrekken bedrijven en geven het publiek
de mogelijkheid om actie te ondernemen.
Onze supporters geloven dat wat we doen belangrijk is, en ze helpen ons door:
1. Earthwatchers te worden en deel te nemen aan een vrijwillige gemeenschap van mensen die actie
ondernemen voor een duurzamere planeet.
2. fondsen te werven en geld te doneren.
Hoe we de informatie van onze supporters gebruiken
We doen er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren, en om uw persoonlijke gegevens te
bewaren in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming.
Dit betekent het volgende:
Kinderen
Kinderen jonger dan 16 jaar moetern ervoor zorgen dat zij toestemming hebben van hun ouder of voogd voordat zij
ons persoonlijke gegevens verstrekken. Kinderen onder de 16 jaar mogen ons geen persoonlijke gegevens
verstrekken zonder deze toestemming.
Wij gebruiken persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden onder de volgende omstandigheden.
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Als u een FreshWater Watcher wordt zullen uw gebruikersnaam, gegevens, geolocatie en profielfoto op
onze datakaart verschijnen wanneer u waterkwaliteitsmonsters indient. We raden u daarom aan een
gebruikersnaam te kiezen die openbaar gemaakt kan worden. We hebben uw geolocatiegegevens nodig
om alle zoetwatergegevens die u indient relevant te maken voor ons onderzoek. Uw wetenschappelijke
gegevens zullen geanonimiseerd en gedeeld worden met andere wetenschappelijke databanken, zoals het
Freshwater Links platform.
Als u meedoet aan WaterBlitz. Als u zich inschrijft om mee te doen aan een WaterBlitz zullen we uw
adresgegevens veilig delen met vertrouwde derden die ons helpen met het versturen van de WaterBlitzkits. U kunt hier meer informatie over vinden op het moment dat u zich inschrijft. Deze partijen zullen uw
gegevens niet kunnen gebruiken voor marketingdoeleinden.
We zullen u informatie sturen over FreshWater Watch en Earthwatch, onze supporters en begunstigden,
en activiteiten waar u aan mee kunt doen, wanneer we daarvoor toestemming hebben of dit anderszins
toegestaan is. U kunt op elk gewenst moment ervoor kiezen om niets te ontvangen.
En we gebruiken uw persoonlijke gegevens als we wetenschappelijke bijdragen of donaties die u maakt
verwerken, en we u bedanken en informeren over de impact die u hebt gemaakt.
Voor evenementenbeheer.
Voor het beheren van inzendingen voor een wedstrijd.
Als we deelnemers aan onze activiteiten en programma's vragen om feedback om ons te helpen met
marktonderzoek en het verbeteren van onze activiteiten.
Als we reageren op vragen, complimenten en klachten.
Om inhoud te laten zien die relevant en geschikt is voor uw interesses.

•
•
•

Om correspondentie in onze databank te registreren.
Om ervoor te zorgen dat we geen ongewenste informatie sturen naar supporters of anderen die ons
hebben geïnformeerd dat ze geen contact willen opnemen.
Om FreshWater Watch-kits te verzenden.

Sociale media
We kunnen uw e-mailadres ook koppelen aan uw account op Facebook of andere sociale mediasites om u
Earthwatch-inhoud te tonen terwijl u van deze diensten gebruik maakt. We doen dit alleen als u hebt gekozen voor
marketing-e-mails en we houden uw gegevens veilig door ze te versleutelen. De gegevens die wij over u bewaren,
worden niet bewaard door de derde partij.
Daarnaast kunnen we uw e-mailadres ook gebruiken om een koppeling te maken naar Facebook of andere sociale
mediasites om andere gebruikers van deze sites te identificeren die naar onze mening geïnteresseerd zouden
kunnen zijn in Earthwatch, en we kunnen ze dan Earthwatch-inhoud laten zien. De gegevens die wij over u
bewaren, worden niet bewaard door de derde partij.
Er zijn twee manieren om dit gebruik van uw gegevens te voorkomen: u kunt uw voorkeuren bij Earthwatch
bijwerken door u uit te schrijven voor het relevante communicatiekanaal of u kunt dit doen via de sociale mediasite:
Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217
LinkedIn: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931
Twitter: https://business.twitter.com/en/help/troubleshooting/how-twitter-ads-work.html
Het bijwerken van uw voorkeuren bij Earthwatch garandeert niet dat u nooit Earthwatch-inhoud op sociale media
zult zien, omdat de sociale mediasite u mogelijk selecteert op basis van andere criteria en zonder dat uw gegevens
door Earthwatch zijn verstrekt.

Informatie die we van u kunnen verzamelen
Wanneer u zich online inschrijft, verzamelen we mogelijk informatie die relevant is voor het type transactie
waarvoor u gegevens invoert, zoals uw naam, e-mailadres, postadres en bankrekeninggegevens om betalingen te
verwerken.
Wanneer uw verzoek om aan een programma of activiteit deel te nemen is goedgekeurd, kunnen we om informatie
over uw gezondheid vragen. We doen dit om ervoor te zorgen dat we de juiste faciliteiten en ondersteuning bieden,
en om ervoor te zorgen dat onze medewerkers bereid zijn om adequaat op incidenten te reageren. Wanneer deze
informatie wordt verzameld, worden er duidelijke mededelingen gedaan. Alle gevoelige persoonlijke gegevens
worden opgeslagen in een beveiligde databank, waartoe slechts een beperkt aantal relevante medewerkers
toegang heeft. De gegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer relevant zijn.
In het geval van een incident waarbij dit voor iemand van vitaal belang is, kunnen we gevoelige gegevens met,
bijvoorbeeld, een ziekenhuis delen. Als u deelneemt aan een van onze programma's/activiteiten zal er duidelijke
informatie over dit beleid beschikbaar zijn.
Mocht u Earthwatch op een substantiële manier ondersteunen, dan kunnen we een accountmanager aanstellen die
u kan helpen uw relatie af te stemmen op uw interesses. Als dit het geval is, kunnen we gevoelige persoonlijke
gegevens verzamelen waar dit relevant is voor onze relatie, zoals uw politieke of religieuze opvattingen. Mocht u
informatie aan ons doorgeven over uw gezondheid of uw gezin, dan kan dit ook worden vastgelegd, zodat we op
een weloverwogen en gepaste manier met u kunnen communiceren.
We nemen foto's, audio en video op, die persoonlijke gegevens kunnen vormen op grond van de EU-wetgeving
inzake gegevensbescherming. Zie onze algemene voorwaarden voor details over onze licentie op bijdragen aan
onze website.

Rechtsgronden van de gegevensverwerking
Om te voldoen aan de Britse regels voor gegevensbescherming moeten we een wettelijke rechtvaardiging hebben
voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens.

De rechtsgrond waarop we vertrouwen zal afhangen van de omstandigheden waarin we uw gegevens verzamelen
en gebruiken. In bijna alle gevallen zal onze verwerking onder een van de volgende categorieën vallen:
Wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens op een bepaalde manier te gebruiken.
-

Zoals voor het sturen van e-nieuwsbrieven (waarvoor u zich op elk moment kunt afmelden), en
als we reageren op vragen, complimenten en klachten.

Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u.
-

Zoals voor het maken van reserveringen voor evenementen en cursussen, en
voor het beheren van inzendingen voor een wedstrijd.

Wanneer het verwerken van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te
voldoen.
-

Onze wettelijke verplichting om nauwkeurige informatie en financiële dossiers bij te houden voor
controledoeleinden.
Onze wettelijke verplichting om deelnemersinformatie te bewaren voor verzekeringsdoeleinden.
Onze wettelijke zorgplicht jegens onze deelnemers aan door Earthwatch georganiseerde cursussen,
ervaringen, enz.

Wanneer het in ons legitiem belang is om contact met u op te nemen om fondsen te werven en ons doel te
bereiken om de natuur te redden. Voorbeelden van onze legitieme belangen zijn:
-

-

Het verzenden van informatie over Earthwatch, vanwege activiteiten waarbij u betrokken bent geweest, of
waarin u om feedback wordt gevraagd over de activiteiten waarbij u betrokken bent geweest. U kunt zich
hiervoor op elk moment afmelden.
Om u te bedanken en in te lichten over de impact die uw bijdrage aan wetenschap en uw donatie hebben
gehad.
Om correspondentie in onze databank vast te leggen en relevante informatie te bewaren voor mensen die
ons hebben laten weten dat ze niet willen dat wij contact opnemen, zodat we ervoor zorgen dat we geen
ongewenste informatie verzenden.

Het delen van persoonlijke gegevens
We verkopen of ruilen nooit persoonlijke gegevens.
We kunnen beperkte informatie delen met vertrouwde derden die ons helpen wetenschappelijke gegevens samen
te voegen en te analyseren, communicatie voor te bereiden en te verzenden of donaties en andere antwoorden te
verwerken.
We hebben de wettelijke verplichting om ervoor te zorgen dat we actuele informatie over onze supporters bewaren
(als u bijvoorbeeld verhuist, moeten we uw oude adres verwijderen). Van tijd tot tijd zullen we een vertrouwde
derde partij vragen om de gegevens die we van onze supporters hebben ‘schoon’ te maken. Dit betekent dat onze
vertrouwde leverancier gegevens die in het publieke domein zijn, zoals postcodes en adressen en registers van
personen die zijn overleden, zal gebruiken om verouderde informatie te verwijderen.
We hebben een wettelijke zorgplicht jegens onze deelnemers aan door Earthwatch georganiseerde cursussen,
ervaringen, enz. In een noodsituatie kunnen we persoonlijke en medische gegevens vrijgeven om uw vitale
belangen te beschermen.

Het overdragen van persoonlijke gegevens
Als u al interesse hebt getoond in de Earthwatch expedities of in de toekomst vragen hebt over de expedities, kunt
u Earthwatch.org bezoeken. Dit is een website die eigendom is van ons kantoor in de VS (Earthwatch Institute
(United States), 114 Western Avenue, Boston, MA 02134, U.S.A. E-mail: info@earthwatch.org). Er zal door het
Earthwatch Institute (United States) een bestand met uw persoonlijke gegevens worden bewaard en u zult
onderworpen zijn aan hun privacybeleid.

De partijen leiden beide participatieve wetenschappelijke projecten die internationaal worden aangeboden, wat
betekent dat een deelnemer uit een bepaalde regio zich kan aanmelden voor een project (waarbij deze
persoonlijke gegevens verstrekt, zoals gevoelige medische gegevens over zichzelf) via een partij dat door een
andere partij zal worden beheerd. Daarom is het noodzakelijk dat gegevens van deelnemers worden gedeeld
tussen partijen, voor zowel administratieve doeleinden als ter bescherming van individuen in het veld, mocht zich
een incident voordoen waardoor het nodig kan zijn dat hun persoonlijke en medische gegevens worden bekeken.
Wanneer u met succes om deelname aan een programma of activiteit hebt verzocht, kunnen we informatie vragen
over uw gezondheid, allergieën en dieetwensen. We delen deze gegevens met onze gecontracteerde
bemiddelaars en accommodatievoorzieningen.
We zijn passende overeenkomsten en contracten met deze personen aangegaan om te kunnen garanderen dat ze
ervoor zullen zorgen dat uw gegevens veilig blijven.

Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren
We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang we deze nodig hebben.

Abonnees van de nieuwsbrief
Voor Earthwatchers die ervoor kiezen om onze berichten, zoals e-nieuwsbrieven, te ontvangen, werken we met
vertrouwde e-maildiensten die abonnees zullen verwijderen die onze e-mails niet openen, niet op koppelingen in de
e-mail klikken of binnen een periode van twee jaar helemaal niet reageren. U kunt zich op elk moment afmelden
voor het ontvangen van toekomstige e-mails voordat deze twee jaar zijn verstreken.

Burgerwetenschappers
We geloven in het ondernemen van door de wetenschap ondersteunde acties om de natuur te beschermen. Voor
Earthwatchers die deelnemen aan onze projecten en gegevens verstrekken, moeten we bepaalde informatie in
verband met hun wetenschappelijk onderzoek bewaren om de nauwkeurigheid van de gegevens, de
wetenschappelijke integriteit en toekomstige onderzoeken te kunnen verifiëren. In alle gevallen waarin persoonlijke
gegevens of geografische locaties niet van vitaal belang zijn voor het onderzoek, zullen we de bijbehorende
geolocatiegegevens verwijderen. Het kan echter zijn dat we nog steeds een unieke identificatie moeten bewaren,
zodat we uw gegevens in de toekomst kunnen traceren.

Deelnemers aan onze expedities of veldonderzoeken onder leiding van Earthwatch
We moeten uw gegevens zeven jaar voor audit- en verzekeringsdoeleinden bewaren.

Samengevoegde gegevens
Als liefdadigheidsinstelling vertrouwt Earthwatch op donaties van genereuze donoren en trusts. We kunnen
samengevoegde (anonieme) gegevens over onze Earthwatch-gemeenschap delen om onze impact te bewijzen en
te laten zien waarom donoren aan ons zouden moeten doneren. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan
persoonlijke informatie waarmee een individuele persoon kan worden geïdentificeerd.
We kunnen ook samengevoegde (anonieme) gegevens over onze Earthwatch-gemeenschap analyseren om ons te
helpen onze activiteiten te verbeteren. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan persoonlijke informatie waarmee
een individuele persoon kan worden geïdentificeerd.

Uw rechten
Toegangsverzoek van betrokkenen
Als u een kopie wilt aanvragen van de gegevens die wij van u hebben, kunt u contact opnemen met:
water@earthwatch.org.uk. Wij hebben uw volledige naam nodig en de namen van onze projecten waaraan u hebt
deelgenomen. We zullen uw verzoek binnen 30 dagen verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren.

U hebt ook aanvullende rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming, die hieronder worden
beschreven:
•
•
•

•
•
•

Wanneer we gegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om deze toestemming
op elk moment in te trekken.
U hebt het recht uw persoonlijke gegevens te wijzigen als deze onvolledig of onjuist zijn.
U hebt het recht om onder bepaalde omstandigheden de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te
verzoeken, ook wanneer het niet langer nodig is dat wij deze bewaren voor de doeleinden waarvoor wij
deze verwerken.
U hebt het recht om het verwerken van uw gegevens door ons te beperken als er onenigheid is over de
nauwkeurigheid of het legitieme gebruik ervan.
U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden gemakkelijk en veilig van
de ene IT-omgeving naar de andere te verplaatsen, te kopiëren of over te dragen.
U hebt het recht bezwaar te maken tegen verwerking op basis van legitieme belangen.

Houd er rekening mee dat deze rechten niet onder alle omstandigheden kunnen worden uitgeoefend. Persoonlijke
gegevens hoeven bijvoorbeeld niet te worden gewist als ze nodig zijn in het belang van de volksgezondheid, of ter
ondersteuning van wettelijke claims, naleving en wetenschappelijk of historisch onderzoek.
Lees voor meer informatie over deze rechten de richtsnoeren van het Information Commissioner’s Office.

Melding van wijzigingen
Dit privacybeleid zal van tijd tot tijd gewijzigd worden. We kunnen dit beleid bijvoorbeeld bijwerken om relevante
wijzigingen in wetgeving en regelgeving weer te geven.
Bezoek dit gedeelte van de website regelmatig om op de hoogte te blijven van de wijzigingen in ons beleid.
Als we op enig moment besluiten om persoonlijk identificeerbare informatie op een andere manier te gebruiken dan
die vermeld werd op het moment dat de informatie werd verzameld, zullen we u hiervan via een e-mail op de
hoogte stellen. Gebruikers zullen de keuze hebben of we hun informatie op deze andere manier wel of niet mogen
gebruiken.

Meer informatie
Neem contact met ons op als u meer informatie wilt of vragen hebt over dit privacybeleid: water@earthwatch.org.uk
Als u zich zorgen maakt over praktijken van Earthwatch op het gebied van gegevensbescherming, kunt u contact
opnemen met: privacy@earthwatch.org.uk of met het Information Commissioner’s Office op 0303 123 1113
https://ico.org.uk/concerns
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