Privacyverklaring Huygenpas en MeedoenPas
Dit is de privacyverklaring die geldt voor het gebruik van de diensten van de Huygenpas en de MeedoenPas. Bij het
aanmaken van een account bij www.zebra-id.nl/Huygenpas of www.zebra-id.nl/MeedoenPas verklaart u zich akkoord met
de inhoud van deze privacyverklaring. Hierin leest u welke persoonsgegevens er in opdracht van de verantwoordelijke Halte
Werk worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Verwerking persoonsgegevens
1.

2.

In opdracht van Halte Werk verwerkt Zebrae B.V. persoonsgegevens, voor het gebruik van de diensten aan
personen die een account hebben aangemaakt. Voor het aanmaken van een account wordt een gebruikersnaam
en een e-mailadres opgegeven.
Halte Werk is Verwerkingsverantwoordelijke. Contactgegevens: Mallegatsplein 10, 1815 AG Alkmaar.

Doeleinden gegevensverwerking
3.

4.

Zebrae B.V. verwerkt de genoemde gegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met Halte
Werk. De gegevens worden alleen gebruikt voor de werking van de Huygenpas en MeedoenPas en nergens
anders voor.
Zebrae B.V. en Halte Werk zullen persoonsgegevens niet openbaar maken, tenzij: (a) dat op grond van wet,
regelgeving, gedragscodes of onherroepelijke of uitvoerbaar bij voorraad verklaarde rechterlijke uitspraken
verplicht is; (b) dat noodzakelijk is in verband met de veiligheid; en/ of (c) Halte Werk redelijkerwijs vermoedt dat
de betreffende gebruiker betrokken is bij onrechtmatige activiteiten.

Cookies
5.

Deze website maakt geen gebruik van Google Analytics en maakt alleen gebruik van functionele cookies.

Beveiliging
6.

7.

Zebrae B.V. en Halte Werk hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw
persoonsgegevens te beveiligen. Met derde partijen die in opdracht van Zebrae B.V. gegevensverwerking
uitvoeren zijn contractuele afspraken gemaakt om een passend beveiligingsniveau te garanderen.
De gegevens die Zebrae B.V. en Halte Werk hiervoor verwerken worden bewaard zolang u van de diensten
gebruikmaakt. Na het eindigen van uw account worden uw gegevens verwijderd. Halte Werk bewaart uw
gegevens zolang als dat wettelijk verplicht is.

Uw rechten
8.

Voor het uitoefenen van uw rechten (inzage, correctie of verwijdering) en voor de beantwoording van vragen
kunt u zich wenden tot Halte Werk, Mallegatsplein 10, 1815 AG Alkmaar. Telefoon 14 072, kies 'Alkmaar' en vraag
naar Halte Werk. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur. Of e-mail aan
post@haltewerk.nl.

Wijzigingen privacybeleid
9.

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. U wordt via de website van www.haltewerk.nl van deze wijzigingen op de
hoogte gebracht.

Overige informatie
10. Heeft u vragen of klachten over deze privacyverklaring? Mail naar privacy@haltewerk.nl. Een overzicht van alle
verwerkingen van persoonsgegevens vindt u in ons Verwerkingsregister op onze website www.haltewerk.nl. Onze
functionaris voor de gegevensbescherming (FG) beantwoordt vragen en luistert naar uw klachten. Hij zal uw
gegevens niet delen als u dat niet wilt.
11. Halte Werk besteedt veel aandacht aan deze privacyverklaring. Daarom kan het zijn dat er soms zaken
veranderen. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

