Voorwoord
Op onze administratie is de AVG van toepassing. Dit betekent dat uw gegevens door ons
worden beveiligd en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel dat
de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft. U heeft het recht om de door ons geregistreerde
gegevens in te zien. Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij –
op uw verzoek – de informatie verbeteren of aanvullen. Meer informatie vindt u in onze
Privacyverklaring hieronder.
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Dit is de privacyverklaring van Stichting Talking Hands, gevestigd aan de Tasmanstraat 118,
Den Haag, hierna te noemen: 'Talking Hands'.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang om
zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Dat wordt ook vereist door Europese
privacywetgeving, die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Daarom hebben wij in deze
verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u
heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van dit statement, stel uw vraag dan gerust door
contact op te nemen via info@talking-hands.nl.
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke
persoonsgegevens van u verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze
persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt Talking Hands uw persoonsgegevens alleen aan derden
wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van dienstverlening die Talking Hands u biedt,
tenzij Talking Hands wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze
derden. In de tabel in het begin van deze privacyverklaring treft u een overzicht van de
situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft het recht Talking Hands te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij
Talking Hands op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet
gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen
of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat
uw gegevens verwijderd worden, zal Talking Hands deze verwijdering doorgeven aan alle
andere organisaties die de betreffende gegevens van Talking Hands hebben ontvangen.
Beveiliging persoonsgegevens
Talking Hands treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen
verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij
dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang
tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig

gecontroleerd worden.
Social plug-ins
Via de website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Youtube, Instagram en LinkedIn. Met behulp van
deze zogenaamde social plug-ins kunt u informatie op de website met anderen delen dan
wel deze aanbevelen. Via de social plug-ins worden door derde partijen cookies op uw
randapparatuur geplaatst. Deze kunnen zijn bedoeld om de gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking-cookies worden geplaatst die worden gebruikt om
uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van je surfgedrag op te
bouwen. Naast de toegang tot deze sociale media, worden via de website ook video’s
getoond welke van websites van derden, waaronder YouTube, afkomstig zijn. Deze derde partijen plaatsen in de eerste plaats cookies die het mogelijk maken om de video’s te
kunnen tonen.
Verwijderen cookies
De toestemming die u geeft aan Talking Hands voor het plaatsen en uitlezen van first en
third party cookies, kunt u te allen tijde intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze
geen cookies accepteert en/of door in uw browser alle reeds geplaatste cookies te
verwijderen. U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen tot gevolg kan
hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. De
mogelijkheid bestaat dat de via een cookie verzamelde of anderszins uitgelezen informatie persoonsgegevens bevat. Indien dit het geval is, gebruiken en bewaren we de
binnen onze website verstrekte persoonsgegevens uitsluitend ter uitvoering van een
overeenkomst of voor het verstrekken van informatie over activiteiten. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.
Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen
van toepassing op de website en activiteiten van Talking Hands. Andere websites kunnen
hun eigen privacybeleid hanteren. Talking Hands raadt u aan om voor het gebruik van
andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
Wijziging van het privacy beleid
Talking Hands past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op
de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden
opgenomen. Talking Hands raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te
raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Talking Hands er alles aan doen u per e-mail en
via de website te informeren.
Contactgegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of Talking Hands wilt
verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact
opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Bestuur Talking Hands
E-mail: info@talking-hands.nl
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