
Stichting ECHOS Homes 

 
 

 
 

 
Privacyverklaring 

 

Versiedatum  

5-1-2021 

 1 

Stichting ECHOS Homes, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 4141265129 en 

gevestigd te Apeldoorn, Prins Willem-Alexanderlaan 1429, is verantwoordelijk voor de verwerking 

van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens: Prins Willem-Alexanderlaan 1429, 7312 GB Apeldoorn, www.echos.nl,  

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Stichting ECHOS Homes verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten 

en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens 

die wij in voorkomend geval kunnen  verwerken: 

- Voor- en achternaam; 

- Geslacht ; 

- Geboortedatum; 

- Adresgegevens; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres; 

- IP-adres; 

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of  telefonisch;  

- Gegevens over uw activiteiten op onze website;  

- Bankrekeningnummer.  

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze organisatie/website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 

jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de 

online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 

worden zonder ouderlijke toestemming.  

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld 

over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@echos.nl , dan verwijderen wij deze 

informatie. 

 

http://www.echos.nl/
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Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Stichting ECHOS Homes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

-  Het afhandelen van uw aanmelding voor activiteiten en de betaling ervan. 

- In het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. 

-  Verzenden van ons Infobulletin aan (oud-) medewerkers van Stichting ECHOS Homes. 

-  U te kunnen bellen, e-mailen of schriftelijk te benaderen indien dit nodig is om onze 

dienstverlening uit te kunnen voeren of omdat u hierom verzoekt. 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 

-  Om goederen en diensten bij u af te leveren . 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Stichting ECHOS Homes neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over 

zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden dus geen besluiten 

genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 

medewerker van Stichting ECHOS Homes tussen zit.   

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Stichting ECHOS Homes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen 

te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor de bovengenoemde 

persoonsgegevens, na afronding van onze activiteiten nog een bewaartermijn van vijf jaar.  

Delen van persoonsgegevens met derden 

Stichting ECHOS Homes verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering 

van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die 

uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen 
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voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting ECHOS Homes 

blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Op de website van Stichting ECHOS Homes worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, 

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser 

meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 

Stichting ECHOS Homes gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze 

gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

 
 
Google analytics. 
 
Stichting ECHOS Homes maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de 
website gebruiken. 
 
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) 
overgebracht naar, en door Google opgeslagen op, servers in de Verenigde Staten. Lees hiervoor het 
privacy beleid van google voor meer informatie. 
 
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten 
over de website van Stichting ECHOS Homes te kunnen verstrekken. 
 
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, 
of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting ECHOS Homes heeft 
hier geen invloed op.  
 
Stichting ECHOS Homes heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting ECHOS Homes 
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Stichting ECHOS Homes  gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@echos.nl. Stichting ECHOS Homes zal 
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

mailto:info@echos.nl

