
Jouw privacy op SamenUITagenda (en partner/portalsites) (1 juni 2020) 
 
1. Wie is SamenUITagenda? 
 
SamenUITagenda.nl is een bedrijf dat zich ten doel heeft gesteld om activiteiten online makkelijk te 
kunnen organiseren en het ontmoeten tussen bezoekers te faciliteren. Activiteiten kunnen worden 
aangeboden en/of aangevraagd en op deze activiteiten kan worden ingeschreven. SamenUITagenda.nl is 
gevestigd in Eindhoven en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 598 53 948 
 
SamenUITagenda volgt voor de wijze van opslaan en het gebruik van jouw persoonsgegevens de 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Je bepaalt zelf wie welke gegevens mag zien 
(iedereen, geregistreerde gebruiker, vrienden, niemand). Ook kun je altijd als gebruiker je account 
eenvoudig stopzetten. Dit kan eenvoudig via je de optie “wijzigen profiel” via je eigen menu (dan knopje 
aan de linkerkant). Je gegevens worden dan geanonimiseerd. 
 
2. Welke informatie verzamelt en verwerkt SamenUITagenda? 
 
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de diensten die SamenUITagenda aanbiedt, verzoeken wij je 
een persoonlijk SamenUITagenda gebruikersaccount aan te maken. Wanneer je een dergelijk account 
creëert, kun je bepaalde informatie over jezelf invullen. Je bent niet verplicht alle gegevens te 
verstrekken, alleen een geldig e-mailadres is verplicht (dit is tevens je inlognaam) en uiteraard een eigen 
wachtwoord. Deze gegevens zijn voldoende om van SamenUITagenda gebruik te kunnen maken. 
 
Tijdens het aanmaken van je SamenUITagenda account kun je aangeven wat je interesses zijn als 
onderdeel van je profiel. Dit is handig voor andere gebruikers die je profiel bekijken. Je kunt altijd 
aangeven wie jouw account mag zien (iedereen, geregistreerde gebruikers, groepsleden, vrienden of 
alleen jijzelf).  
 
De informatie die je verstrekt binnen jouw eigen profiel kun je op elk moment zeer eenvoudig aanpassen.  
 
Automatisch gegenereerde informatie 
SamenUITagenda verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag (binnen de 
SamenUITagenda pagina’s) tijdens je gebruik van SamenUITagenda. Deze informatie bestaat onder meer 
uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt je computer te herkennen), het type 
browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) dat je gebruikt, de pagina’s 
die je bezoekt en “cookies”. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt door SamenUITagenda om de 
dienst die SamenUITagenda biedt verder te optimaliseren. ER WORDEN GEEN GEGEVENS 
DOORVERKOCHT AAN WIE DAN OOK! 
 
3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt SamenUITagenda ze? 
 
Ter uitvoering van de dienst maakt SamenUITagenda gebruik van functionele cookies die door je browser 
worden opgeslagen op je computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar de 
browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server 
teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het 
geheugen van de computer. Cookies kunnen de computer of de bestanden die op de computer staan niet 
beschadigen.  
 
In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van de computer en door jou 
aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van SamenUITagenda te vergemakkelijken. Deze 
informatie bevat naast het IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je 
kunt je browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van SamenUITagenda geen cookies 
ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van 
SamenUITagenda of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) SamenUITagenda. 



Als je wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer 
verlaat. Houd ook je wachtwoord geheim om te voorkomen dat anderen, zonder jouw toestemming, 
gebruik maken van je SamenUITagenda gebruikersaccount.  
 
4. Voor welke doeleinden zal SamenUITagenda informatie over je gebruiken? 
 
SamenUITagenda zal voor de volgende doeleinden je persoonlijke informatie gebruiken: 
 
Om met je te communiceren over SamenUITagenda bij belangrijke zaken over veiligheid of de dienst. Dit 
wordt uitsluitend gedaan bij hoge noodzakelijkheid. 
 
Ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens (o.a. via google analytics) op te stellen. 
Er wordt uiteraard geen spam verstuurd. Andere gebruikers kunnen je wel berichten sturen mits je dat bij 
de privacy instellingen zelf hebt ingesteld. Op dit moment moet je hiervoor vriendschap connectie hebben 
gemaakt met een andere gebruiker. 
 
Berichten van SamenUITagenda krijg je altijd binnen via de optie conversaties instellingen van je 
gebruikersaccount. Wanneer je dat wenst kun je deze berichten door laten sturen naar een e-mailadres 
(vink hiervoor het desbetreffende keuzevakje aan of uit in de conversatie instellingen, zodat je minder 
vaak hoeft in te loggen om te kijken of je nieuwe berichten hebt.) 
 
Zoals hierboven vermeld, valt onder de automatisch gegenereerde informatie ook het IP-adres. 
SamenUITagenda legt deze adressen vast om te bepalen vanaf welke computers SamenUITagenda wordt 
bezocht, ter beveiliging van hackpogingen. Maar ook als SamenUITagenda gebruikers worden lastig 
gevallen of bij nepprofielen van bestaande personen kunnen deze gegevens gebruikt worden om daders 
te achterhalen. SamenUITagenda gebruikt de automatisch gegenereerde informatie tevens voor het 
opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken. SamenUITagenda kan automatisch gegenereerde 
informatie, waaronder het IP-adres, aan derden verstrekken die voor SamenUITagenda 
gebruikersstatistieken opstellen en webanalyses uitvoeren. Op dit moment wordt hiervoor Google 
Analytics gebruikt. 
 
SamenUITagenda verstrekt voor het overige alleen uw gegevens aan derden indien zij daartoe op basis 
van wettelijke bepalingen verplicht is. GEGEVENS WORDEN UITERAARD NIET VERKOCHT AAN DERDEN! 
 
5. Op welke wijze beschermt SamenUITagenda jouw persoonlijke informatie? 
 
SamenUITagenda neemt passende technische als ook organisatorische maatregelen om je 
(persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig verwerking. Zo 
worden bijvoorbeeld wachtwoorden gecodeerd opgeslagen. Hierdoor is de toegang tot zulke informatie 
zelfs niet mogelijk voor de SamenUITagenda medewerkers. 
 
6. Kennisneming en verbetering van gegevens 
 
Zoals eerder aangegeven kun je je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in je 
gebruikersaccount. Als je wilt weten welke gegevens SamenUITagenda over je heeft vastgelegd of als je 
jouw gegevens wilt wijzigen die je niet in je gebruikersaccount kan veranderen, dan kun je deze 
informatie altijd opvragen via info@samenUITagenda.nl. Het is bijvoorbeeld, ter voorkoming van fraude 
niet mogelijk een gebruikersnaam te wijzigen. 
 
7. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van SamenUITagenda? 
 
SamenUITagenda kan hyperlinks (bijvoorbeeld in banners of reacties binnen reacties en foto's bevatten 
waarmee je SamenUITagenda verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. 
SamenUITagenda heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan 
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dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere Privacy Policy van toepassing is. 
Deze Privacy Policy heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van 
SamenUITagenda zijn verkregen. 
 
8. Doorgifte naar landen buiten de EU 
 
Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw (persoons)gegevens worden 
doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere 
landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet 
eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Hierbij stemt je, voor zover nodig, er mee in dat 
jouw (persoons)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa kunnen worden 
doorgegeven.  
 
SamenUITagenda heeft geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of 
inhoud van) websites van derden. 
 
9. Mogen minderjarigen gebruik maken van SamenUITagenda? 
 
In beginsel mag iedereen gebruik maken van SamenUITagenda en kan iedereen een SamenUITagenda 
gebruikersaccount aanmaken. Belangrijk is wel dat er wettelijke regels gelden voor personen die nog geen 
achttien (18) jaar zijn. Mocht je nog geen achttien (18) jaar oud zijn, dan dien je toestemming te hebben 
van je ouders of voogd voordat je een SamenUITagenda gebruikersaccount aanmaakt. Door deze Privacy 
Policy te accepteren, garandeer je dat je achttien (18) jaar of ouder bent of toestemming van je 
ouders/voogd hebt om een account aan te maken. 
 
10. Kan deze Privacy Policy worden gewijzigd? 
 
Het kan voorkomen dat het privacy beleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Dat zal dan op 
deze pagina staan, dus het is handig om hier regelmatig te kijken. 
 
11. Vragen? 
 
Heb je vragen over uw privacy dan kun je via info@samenuitagenda.nl uiteraard altijd contact met ons 
opnemen! 
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