Privacy voorwaarden deelname BUUV
BUUV vindt privacy heel belangrijk. Alle gegevens die wij van jou vragen beveiligen we goed.
Ook delen we nooit zonder jouw toestemming gegevens. BUUV werkt volgens de richtlijnen
van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG is de naam van de
nieuwe Europese wetgeving die vanaf 25 mei 2018 geldt.
Doel BUUV
Via BUUV kan je nieuwe mensen ontmoeten, samen iets ondernemen/organiseren of elkaar
helpen met van alles. BUUV brengt mensen bij elkaar. BUUV is een bewonersplatform
waarop mensen hulp kunnen vragen en anderen vrijwillig hulp kunnen bieden.
Meedoen aan BUUV
Voor deelname aan BUUV vragen we een aantal persoonlijke gegevens. BUUV gebruikt deze
gegevens om een match te maken tussen vraag en aanbod van deelnemers. Door akkoord te
gaan met onze voorwaarden en de huisregels, geef je toestemming aan de BUUV
medewerkers om jouw gegevens te gebruiken. Ben je nog geen 18 jaar? Dan hebben we
toestemming nodig van je ouders of voogd.
Welke gegevens vraagt BUUV?
Openbare gegevens:
•
•
•
•
•
•
•

Naamgegevens: voornaam, tussenvoegsels, achternaam (kan ook anoniem)
Advertentie(s): de vraag of het aanbod
Rubriek van de advertentie(s)
Stadsdeel, dorpskern en/of wijk
Optie: Foto (nooit op de prikborden)
Optie: Leeftijd
Informatie ‘Iets over mijzelf’

Niet-openbare gegevens: Aanvullende gegevens van deelnemer
• Geslacht (m/v)
• Geboortedatum
• Adres
• Telefoonnummer
• Email
• Matches van vraag / aanbod met andere BUUV deelnemers
• Status van een deelnemer: actief / inactief
• Anonieme deelnemer (ja / nee)
• Abonneren op BUUV buurtberichten, evenementen en/of nieuwsbrief (ja / nee)
• Contactpersoon (optioneel)
• Opgegeven ‘Wat BUUV moet weten’ (optioneel)
• Notities van BUUV medewerkers (optioneel)
• Inloggen via Facebook (optioneel)

Welke gegevens zien anderen?
Deelnemers aan BUUV kunnen een advertentie met een vraag of een aanbod maken.
Bij deze advertentie staan een aantal gegevens die voor iedereen zichtbaar zijn.
Deze gegevens noemen we de openbare gegevens. Jouw andere gegevens zijn nooit
openbaar zichtbaar.
Wie ziet jouw advertentie?
Iedereen die een internetverbinding heeft of naar een BUUV prikbord in de wijk komt, kan
jouw geplaatste BUUV advertentie(s) inzien. Alle advertenties die online worden geplaatst,
print BUUV uit om op prikborden in de wijk te plaatsen. Als je anoniem deelneemt is jouw
naam niet zichtbaar en alleen bekend bij het BUUV team.
Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
Medewerkers die helpen met het maken van een koppeling tussen vraag en aanbod hebben
toegang tot alle gegevens. Net als de technische medewerkers die zorgen voor een veilige
omgeving. Alle medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens die je geeft.
Alle gegevens zijn opgeslagen op een beveiligde server in Amsterdam. Medewerkers
hebben alleen toegang tot gegevens van deelnemers met een speciale
wachtwoordbeveiliging.
Meedoen aan BUUV kan in een aantal gemeenten in Nederland. Per gemeente is een lokale
BUUV organisatie verantwoordelijk voor de gegevens. Lokale medewerkers werken vaak bij
een maatschappelijke instanties of gemeente. Op de website van BUUV vind je alle
contactgegevens van de organisatie die in jouw woonplaats voor BUUV verantwoordelijk is.
Met wie deelt BUUV gegevens?
Partners: BUUV werkt samen met maatschappelijke partners. Op websites van deze
partners en andere niet- commerciële partners kan BUUV advertenties delen. Sommige van
deze websites gebruiken een locatiekaart. BUUV deelt nooit gegevens waardoor het adres
van deelnemers te vinden is. BUUV deelt alleen de zogenaamde geo-locatie bij benadering.
Social media: BUUV deelt zelf geen advertenties van deelnemers op social media.
Deelnemers kunnen wel hun eigen advertenties delen op social media. BUUV deelt wel
anonieme berichten om de kans op een match te vergroten.
Wettelijke verplichting: BUUV deelt nooit jouw gegevens met anderen zonder jouw
toestemming tenzij er een wettelijke plicht tot verstrekking bestaat. Een wettelijke plicht kan
bijvoorbeeld een verzoek van de politie zijn om bepaalde gegevens te delen voor een
onderzoek.
Cookies
De websites van BUUV maken gebruik van zogenaamde cookies. Informatie over jouw
bezoek aan de websites van buuv.nu wordt gebruikt ter ondersteuning van technische en

statistische doeleinden en nooit ter identificatie van individuele personen. Alle informatie
over de cookies vind je in ons cookiebeleid op de website.
Meedoen aan BUUV via een contactpersoon
Soms lukt het niet om zelf mee te doen aan BUUV. Bijvoorbeeld als je geen e-mail hebt of
gebruikt. Dan kan je deelnemen via een contactpersoon. Meestal is dat iemand die dicht bij
je staat. Bijvoorbeeld familie, vrienden of buren. Maar het kan ook via een medewerker van
BUUV of van een andere organisatie. Alle contactpersonen moeten toestemming hebben
van de betrokken deelnemer om namens deze deelnemer te kunnen reageren.
Contactpersonen mogen alleen informatie delen met toestemming van de deelnemer.
Inzien gegevens, aanpassen en uitschrijven
Je hebt het recht om alle gegevens in te zien die bij BUUV worden opgeslagen en ook met
wie BUUV jouw gegevens deelt. Om je gegevens in te zien kun je een verzoek indienen bij
BUUV via de contactgegevens op de website. Zijn volgens jou de gegevens niet correct? Dan
kun je bij BUUV een verzoek tot correctie (aanpassen) indienen.
Wil je je uitschrijven bij BUUV en je gegevens laten verwijderen? Gebruik dan de knop
uitschrijven onderaan in je profielpagina. Lukt het niet via de website? Neem dan
telefonisch contact op met jouw lokale BUUV kantoor.
BUUV huisregels
BUUV kent ook huisregels. Een BUUV medewerker kan een notitie maken als een deelnemer
zich niet aan de regels houdt. Dit kan ook als er een sterk vermoeden is dat een deelnemer
zich niet aan de regels houdt. Als een deelnemer vaker de huisregels overtreedt of misbruikt,
heeft BUUV het recht om de deelnemer uit te schrijven en daarmee deelname aan BUUV
stop te zetten. BUUV deelt dat schriftelijk mee.
Toestemming aan BUUV
Ik heb de voorwaarden gelezen en begrijp wat er staat. Ik geef BUUV toestemming om
gegevens over mij te bewaren en te gebruiken. Het kan gaan om gegevens over mij die door
BUUV worden geregistreerd, of gegevens die ik zelf aan BUUV heb gegeven. BUUV gebruikt
deze gegevens om vraag en aanbod van mij aan anderen te koppelen.
Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:
 Mijn toestemming geldt alleen voor de eerder genoemde redenen en gegevens.
 Als mijn gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn registreert BUUV de gegevens niet
meer en verwijdert deze.
 Ik kan ervoor kiezen om geen toestemming te geven of om alleen voor bepaalde
delen toestemming te geven. BUUV legt uit wat de gevolgen voor mijn deelname zijn
als ik (voor bepaalde) gegevens of personen geen toestemming geeft.
 Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. In sommige gevallen zal het
intrekken van toestemming gevolgen hebben voor mijn deelname. BUUV brengt mij
hier dan van op de hoogte.

