Privacy Statement Snuffelfiets Utrecht
De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), het Milieucentrum Utrecht (MCU) en WeCity vinden de
bescherming van persoonsgegevens van deelnemers aan Snuffelfiets Utrecht en anderen met wie wij
contact hebben, belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonlijke gegevens worden daarom met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid verzameld en behandeld, in overeenstemming met de AVG-richtlijnen.
Dit Privacy Statement beschrijft waarom en hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor
Snuffelfiets Utrecht. Het is van toepassing op persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, zowel
door individuen zelf als door derden, zoals ondernemingen en instellingen.
Verzameling en verwerking persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder lichten we
toe welke doeleinden dat zijn en bij welke partijen uw gegevens dan bekend zijn.
Registratie of afmelding deelname
Ten behoeve van deelname aan Snuffelfiets Utrecht en om uw Snuffelfietskastje te registreren vragen
WeCity, NMU en MCU u om enkele gegevens, zoals naam, e-mailadres en registratiecode en IMEInummer van het kastje. Wij gebruiken deze informatie uitsluitend om u (incidenteel) informatie te
sturen over updates en issues die samenhangen met de werking van uw Snuffelfietskastje en de
bijbehorende app.
Om uw kastje te kunnen inleveren vragen wij uw naam, email en woonplaats/gemeente. Wij gebruiken
deze informatie uitsluitend om met u afspraken te kunnen maken over het inleveren van uw kastje.
Nieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief over Snuffelfiets Utrecht, dan komen uw naam en e-mailadres
terecht bij NMU en MCU. Wij hebben te allen tijde uw toestemming nodig om u een nieuwsbrief te
sturen. Wij sturen u alleen een nieuwsbrief als u zich daar zelf voor heeft aangemeld (via email opt-in).
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het versturen van de nieuwsbrief waar u zich voor heeft
aangemeld. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief.
Bijeenkomsten en activiteiten
Als u zich aanmeldt voor een bijeenkomst of activiteit in het kader van Snuffelfiets Utrecht, dan komen
uw gegevens bij NMU en MCU terecht. Wij gebruiken deze informatie uitsluitend voor het versturen
van informatie over de betreffende activiteit.
E-mailadres Snuffelfiets Utrecht
Als u een e-mail stuurt naar het e-mailadres utrecht@snuffelfiets.nl, dan komen uw gegevens in
eerste instantie alleen terecht bij NMU en MCU. Wij gebruiken deze gegevens om via e-mail met u te
corresponderen.
In het geval u een technische vraagt heeft aangaande uw Snuffelfiets kastje of uw persoonlijke
Snuffelfietspagina, dan kan het nodig zijn dat wij uw e-mail doorsturen naar WeCity voor verdere
behandeling.
In het geval WeCity deze vraag niet kan afhandelen, dan kan het nodig zijn dat WeCity uw vraag
doorstuurt naar de leveranciers Civity of Sodaq.
NMU, MCU en WeCity verzamelen persoonsgegevens voor eigen gebruik, zoals hierboven
omschreven. In geen van de gevallen zullen uw gegevens met andere partijen worden gedeeld.

Bewaartermijn persoonsgegevens
NMU, MCU en WeCity bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel
van de verwerking.
Als u zich afmeldt voor deelname of nieuwsbrief, dan bewaren wij uw gegevens nog maximaal 3
maanden. Daarna worden uw gegevens vernietigd.
Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw
persoonsgegevens te vragen
Verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door anderen
Binnen het project Snuffelfiets Utrecht wordt samengewerkt met verschillende partijen. Als u op
andere manieren dan hierboven uw gegevens achterlaat, dan komen uw gegevens bij andere partijen
terecht.
Als u uw persoonlijke pagina bezoekt en/of daar een melding achterlaat van storing
(https://app.snuffelfiets.nl/) en/of als u via het contactformulier op www.snuffelfiets.nl/contact een
bericht achterlaat, dan komen uw gegevens terecht bij Civity. Wilt u weten hoe Civity met uw
gegevens om gaat, dan kunt u kijken op: https://snuffelfiets.nl/privacy/.

