Privacyreglement van Cash2Grow
Stichting Cash2Grow, hierna te noemen Cash2Grow, Rietlandterras 54, 1019 EW Amsterdam is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring. Contact via mail: info@cash2grow.nl.
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Cash2Grow verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om je te kunnen bellen of e-mailen om je op de hoogte te stellen van activiteiten en om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Om de contacten in ons netwerk te registreren en up to date te houden.
- Om de administratie van de vrijwilligers/ZZP’ers en bij Cash2Grow op orde te houden. En
voor het uitbetalen van vergoeding en facturen.
- Om je aanmelding voor een training en inspiratiebijeenkomsten te verwerken en om
uitnodigingen en herinneringen te sturen per mail, per WhatsApp of SMS
- Om je te informeren over onze activiteiten via ons kringbericht

Persoonsgegevens die wij verwerken
Cash2Grow verwerkt je persoonsgegevens als je vrijwilliger bij ons bent, gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Cash2Grow verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Organisatie en functie
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Adresgegevens
• Geslacht
• IP adres en internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij hebben niet de intentie om (online) gegevens te verzamelen.
Foto- en filmmateriaal gebruiken we enkel na toestemming van de afgebeelde personen.
We maken wij gebruik van social media: Facebook, Whatsapp, LinkedIn, YouTube en Vimeo. Leest u
de privacyverklaring van het sociale medium wat zij doen met je persoonsgegevens.
Voor onze bedrijfsvoering maken wij gebruik van e-boekhouden, OneDrive en het Office-pakket,
Whatsapp, e-mail, Google forms, online meeting tools (o.a. Zoom) en Laposta.
Wij verzamelen wel bankgegevens voor het uitbetalen van vergoeding en facturen.
Uitsluitend bevoegde teamleden van Cash2Grow hebben specifieke toegang tot de bovengenoemde
gegevens.
Gegevens van vrijwilligers en organisaties
Cash2Grow gaat zeer zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van relaties. Als je besluit je
persoonlijke gegevens aan Cash2Grow toe te vertrouwen, geeft je Cash2Grow daarmee uitdrukkelijk
toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van informatie over Cash2Grow,
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vrijwilligerswerk of het vervullen van andere vacatures. Cash2Grow gaat vertrouwelijk om met deze
gegevens en stelt ze alleen ter beschikking aan derden met het doel vrijwilligerswerk te vinden of
een vacature te vervullen, met toestemming van de persoon in kwestie. Uitsluitend bevoegde
teamleden van Cash2Grow hebben specifieke toegang tot de bovengenoemde gegevens.
Geautomatiseerde besluitvorming
Cash2Grow neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dus wij laten computerprogramma’s of –
systemen geen besluiten nemen. Altijd zit er een mens (in dienst van Cash2Grow) aan de knoppen en
toetsen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Cash2Grow bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor jou gegevens worden verzameld. Wij hanteren geen bewaartermijnen, iedereen kan op elk
moment vragen om uit het gegevensbestand te worden verwijderd.
Delen van persoonsgegevens met derden
Cash2Grow verstrekt zonder expliciete toestemming geen persoonsgegevens aan derden,
uitgezonderd situaties waarbij het nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken
Cash2Grow gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om jou eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar je of een ander,
door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar info@cash2grow.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op jouw verzoek.
Klachten
Cash2Grow wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Cash2Grow neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cash2grow.nl.
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