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Kennisknooppunt Stadslandbouw Nederland hanteert het volgende privacybeleid.
Stadslandbouw Nederland gebruikt de mailadressen van mensen die zich hebben aangemeld
voor het voormalige Stedennetwerk Stadslandbouw en voor bijeenkomsten van
Stadslandbouw Nederland uitsluitend voor het toesturen van uitnodigingen en nieuwsbrieven
gerelateerd aan haar activiteiten. De mailadressen worden bewaard in een adreslijst die enkel
beschikbaar is voor de beheerders en niet zal worden gedeeld met andere partijen.
U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze mailingen via een link die onderaan elke editie
van de betreffende mailing staat vermeld. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af
te melden, dan zullen wij u verwijderen door een mail te sturen
info@stadslandbouwnederland.nl
Website
Stadslandbouw Nederland gebruikt gegevens over bezoekers van haar website alleen voor
interne doeleinden (bezoek-/leesanalyse). Zij gebruikt deze gegevens nimmer om
aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen. Zij stelt gegevens over bezoekers van
zijn websites niet aan derden ter beschikking.
Contactformulieren en e-mail
Wanneer u een contactformulier op onze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt,
dan worden de gegevens die u ons toestuurt door ons bewaard zolang als naar de aard van het
formulier en van uw bericht nodig of redelijk is. Daarbij wordt ook rekening gehouden met
een realistische periode voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording
van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als
gevolg van backup-procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden
bewaard.
Interviews en citaten
Wanneer u voor onze website bent geïnterviewd of geciteerd en u na verloop van tijd een
redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van uw
naam, en uw naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, dan zijn wij in het algemeen bereid
het interview of citaat op uw verzoek te anonimiseren en uw naam te vervangen door een
gefingeerde naam (onder vermelding van “de naam is op verzoek van betrokkene
gefingeerd”).

