PRIVACYVERKLARING FUTUREFUEL

Inleiding
FutureFuel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring. In deze verklaring wordt omschreven hoe jouw persoonlijke gegevens door
FutureFuel worden verzameld, voor welke doelen en wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw
gegevens. FutureFuel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. Het is daarom aan te raden de verklaring periodiek te raadplegen.

Over FutureFuel
‘FutureFuel is een zoektocht naar antwoorden op de grote vragen van deze tijd. Het is mijn
persoonlijke queeste naar antwoorden op prangende vragen over de toekomst van de mensheid, mijn
eigen toekomst en die van mijn generatie.’
FutureFuel is het eenmansbedrijf van Anne Walraven. Onder dit bedrijf vallen haar journalistieke- en
spreekactiviteiten, en adviesopdrachten voor bedrijven, organisaties en overheden. Een belangrijke
aspect is het delen en communiceren van de inzichten uit haar reizen. Hier worden soms persoonlijke
gegevens voor gebruikt, zoals bij het versturen van een nieuwsbrief. Deze verklaring gaat over het
gebruik van deze gegevens.
• Bedrijfsnaam: FutureFuel
• KvK-nummer: 57032378
• E-mail: anne@futurefuel.nl

Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door FutureFuel. Deze worden
hieronder toegelicht. FutureFuel verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens en verkoopt de
verzamelde gegevens niet aan derden.
• Nieuwsbrieven – De nieuwsbrieven van FutureFuel zijn enerzijds commercieel om activiteiten
van het bedrijf onder de aandacht te brengen en anderzijds gericht op het delen van inzichten.
Je e-mailadres wordt verzameld via het invulformulier op de website futurefuel.nl. Daarnaast
ontvang je de nieuwsbrief als je mondeling of tekstueel hebt aangegeven graag op de hoogte
te blijven.
• Website analyse – FutureFuel verzamelt website gegevens om inzicht te krijgen in
bezoekersaantallen en de duur van het websitebezoek. Dit gebeurt met Google Analytics.
Deze gegevens zijn anoniem en zijn niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.
FutureFuel gebruikt hiervoor alleen functionele en technische cookies.
• Reacties onder blogartikelen – Als je een reactie wilt achterlaten onder een blog op
futurefuel.nl wordt je gevraagd om je naam en e-mailadres in te vullen. Deze laatste wordt niet
gepubliceerd op de website, maar wordt gebruikt om je te mailen als iemand direct reageert
op de reactie die je hebt achtergelaten.
• Bedrijfsadministratie – Bij commerciële opdrachten zal om een aantal basisgegevens van jouw
onderneming worden gevraagd om te voldoen aan de wettelijke eisen die de Belastingsdienst
stelt aan de bedrijfsadminstratie van FutureFuel.

Ontvangers
De gegevens die FutureFuel ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
• Wordpress – Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief of een reactie achterlaat onder een blog,
wordt jouw e-mailadres opgeslagen in de daarvoor bestemde lijsten binnen de beveiligde
Wordpress-omgeving (https://nl.wordpress.org/about/privacy/).
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Mailchimp – De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp aan de ontvangers van de in
Wordpress aangemaakte e-maillijst (https://mailchimp.com/legal/privacy/).
Greenhost – De website en e-mail van FutureFuel worden gehost bij Greenhost
(https://greenhost.nl/2018/05/08/nieuwsbrief-avg/) en doorgestuurd naar de zakelijke,
beveiligde Gmail account van FutureFuel (https://policies.google.com/privacy/update?hl=nl).
Van Tunen en Partners – De bedrijfsadministratie van FutureFuel wordt gedaan door
belastingadviesbureau Van Tunen en Partners te Amsterdam, die zorgvoldig en vertrouwelijk
omgaan met deze gegevens (http://www.tunen.nl/privacy/).
Dropbox – Administratie en documenten van FutureFuel worden opgeslagen in en beveiligd
door Dropbox (https://www.dropbox.com/nl_NL/privacy).

FutureFuel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit
nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in een opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens.

Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door FutureFuel, maar nooit langer dan nodig is
voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij het op grond van een wettelijke regeling nodig is om jouw
gegevens langer te bewaren.
• Nieuwsbrieven – Je e-mailadres wordt voor onbepaalde tijd opgeslagen in Wordpress en
Mailchimp. Je kunt je te allen tijde uitschrijven of je gegevens inzien en aanpassen via de link
in elke nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar anne@futurefuel.nl.
• E-mails – Als je contact opneemt met FutureFuel via e-mail, dan worden de gegevens die je
meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen in Gmail.
Deze e-mails worden voor onbepaalde tijd bewaard.
• Website analyse – De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem,
dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor
onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
• Reacties onder blogartikelen – De gegevens die je verstrekt bij het publiceren van een reactie
onder een blogartikel op futurefuel.nl worden opgeslagen in Wordpress zolang de
desbetreffende blog online staat en mensen op jouw reactie kunnen reageren.
• Bedrijfsadministratie – De adminstratie van FutureFuel worden bewaard zo lang als wettelijk
bepaald door de overheid.

Beveiliging
FutureFuel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De persoonsgegevens die door FutureFuel of door eerder genoemde derden worden
beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze
tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar FutureFuel.
Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen
zijn zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw
gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Het domein van FutureFuel is
ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website
veiliger en vertrouwder wordt. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via anne@futurefuel.nl.
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Rechten
Je hebt de volgende rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens:
• Recht op inzage en rectificatie – Je hebt het recht om te allen tijde je persoonsgegevens in te
zien, te corrigeren of te verwijderen, je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
FutureFuel. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde
link onderaan elke nieuwsbrief. Overige gegegevens kun je opvragen en wijzigen door een email te sturen naar anne@futurefuel.nl.
• Recht op overdracht – Mocht jij persoonlijke gegevens nodig hebben die bij FutureFuel
opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij FutureFuel een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die FutureFuel van jou beschikt in een computerbestand
naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
• Recht op het wissen van gegevens – Wil je niet langer dat jouw gegevens bij FutureFuel
vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens door een e-mail
te sturen naar anne@futurefuel.nl.
• Recht op stoppen gegevensgebruik (bezwaar) – Als je niet wilt dat FutureFuel jouw gegevens
gebruikt, dan heb je het recht om het gebruik van jouw persoonsgegevens te stoppen door
een e-mail te sturen naar anne@futurefuel.nl.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar anne@futurefuel.nl. FutureFuel reageert zo snel mogelijk, maar
uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

Plichten
FutureFuel verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een
commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van FutureFuel via email. Daarnaast is er een ideëel belang, om de inzichten met jou te delen, indien je hebt aangegeven
dat je dit wenst door je bijvoorbeeld aan te melden voor de nieuwsbrief. De gegevens die jouw
verplichting zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van
diensten of producten om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig
om de nieuwsbrief te kunnen versturen of indien je een klant bent van FutureFuel, de gegevens die
nodig zijn om een factuur op te maken en te administreren. Als je deze verplichte gegevens niet
aanlevert, kan FutureFuel de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij
hebt gedeeld met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het
uitvoeren van een opdracht), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.
FutureFuel behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel
wanneer FutureFuel dit gerechtvaardigd acht, om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om
de rechten, eigendom of veiligheid van FutureFuel te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht
op privacy te respecteren, zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Klachten
Als je vindt dat FutureFuel niet op de juiste manier met jouw persoonsgegevens omgaat, neem dan zo
snel mogelijk contact op via anne@fututefuel.nl. Indien je het niet eens bent met de reactie, kun je een
klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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