
Privacyverklaring DIS is me 
 
We vinden de privacy van belangstellenden belangrijk en gaan zorgvuldig om met de 
persoonsgegevens die je aan ons doorgeeft zoals je naam, organisatie en e-mailadres. In deze 
privacyverklaring lees je hoe we de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de 
praktijk brengen.  
 
Verantwoordelijke persoonsgegevens 
DIS is me is een platform en geen bedrijf, stichting of vereniging. Daarom zijn we niet 
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Degene die verantwoordelijk is voor het beheer van 
de website en het verzamelen, bewaren en verwerken van persoonsgegevens is Anne Lagemaat, 
bereikbaar via anne.lagemaat@dis-is-me.nl. 
 
Gebruik van persoonsgegevens 
De persoonsgegevens die je aan DIS is me verstrekt gebruiken we alleen voor dat doel waarvoor 
jij toestemming geeft. Bijvoorbeeld voor het toesturen van de updates over DIS is me of om je 
bericht te beantwoorden. 
 
Verwerking van persoonsgegevens 
De toegang tot persoonsgegevens die aan DIS is me zijn verstrekt is beperkt tot personen voor 
wie dat noodzakelijk is bij de werkzaamheden die ze verrichten voor DIS is me. 
 
Bewaartermijn van persoonsgegevens 
We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk om datgene te doen waarvoor je ons 
toestemming hebt gegeven. Bijvoorbeeld zolang DIS is me bestaat en activiteiten ontplooit als je 
je hebt ingeschreven voor de updates over DIS is me. 
 
Inzien, wijzigen of wissen van persoonsgegevens 
Je kunt op elk moment aan ons doorgeven dat je je gegevens wilt inzien, wijzigen of als je wilt 
dat wij je gegevens verwijderen. Je kunt dit aan ons doorgeven via info@dis-is-me.nl. Wij zullen 
je verzoek zo snel mogelijk verwerken. 
 
Opslag en verwerking van persoonsgegevens 
Voor de website, nieuwsbrieven en online samenwerking maakt DIS is me gebruik van de 
diensten van derden, waarmee we indien van toepassing een verwerkersovereenkomst sluiten of 
hebben gesloten. Daarin staat onder andere vastgelegd dat persoonsgegevens te allen tijde 
conform de AVG-richtlijnen versleuteld worden verzonden en bewaard. De servers van deze 
derden staan alleen in Nederland en Europa. 
 
Klachten 
Eventuele klachten over ons privacybeleid kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-
de-ap  


