PRIVACY STATEMENT STUDENTENSTEKKIE

1. Wat is Studentenstekkie?
Studentenstekkie.nl is een website die een platform vormt voor de vraag naar- en het
aanbod van woonruimte in diverse steden en dorpen. Studentenstekkie is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24477347 en gevestigd
aan de Berkelstraat 146, 3522 ET te Utrecht.
2. Doeleinden
Studentenstekkie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:
 Het verlenen van de dienst die Studentenstekkie beoogt.
 Het matchen van woonruimteaanbieders met woonruimtezoekers, op basis
van een aantal specificaties, zoals geslacht, kerkgenootschap, leeftijd,
studerend, werkend.
 Het verstrekken van profielen van potentiële kamerbewoners aan
woonruimteaanbieders via de oproepen.
 Het in contact brengen van een woonruimtezoeker met een
woonruimteaanbieder.
 Communicatie tussen Studentenstekkie en de woonruimteaanbieders en –
zoekers en de woonruimteaanbieders en woonruimtezoekers onderling.
 Het correct afhandelen van de kosten voor het gebruik van onze
dienstverlening via iDeal.
3. Beveiliging
Studentenstekkie doet er alles aan om je informatie zo veilig mogelijk te bewaren.
Daarom nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om het
verlies van gegevens of onrechtmatige verwerkingen tegen te gaan. Zo zijn jouw
gegevens via een wachtwoord verborgen en wordt deze in een beveiligde database
opgeslagen. Toegang tot de database hebben alleen de medewerkers van
Studentenstekkie.
4. Derden
Studentenstekkie verstrekt, buiten de door jezelf invoerde gegevens op de website,
geen persoonsgegevens aan derden die tot jou persoonlijk kunnen worden herleid.
Gegevens die je invoert op de website zullen worden gepubliceerd, met uitzondering
van je e-mailadres, wachtwoord, achternaam, woonadres en -plaats, postcode,
telefoonnummer en geboortedatum. We zullen altijd om jouw expliciete toestemming
vragen om je persoonsgegevens buiten de website om aan derden door te geven.
Dit Privacy Statement geldt slechts voor de website van Studentenstekkie. We zijn
daarom ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gegevensverwerking en
inhoud van websites van derden waar studentenstekkie.nl eventueel naar doorlinkt.
5. Cookies
Het kan voorkomen dat Studentenstekkie cookies op je computer installeert. Een
cookie zorgt ervoor dat je computer herkent wordt bij een herhalingsbezoek aan de
website. Je kunt cookies blokkeren door de instellingen van je internetbrowser aan te
passen. Studentenstekkie gebruikt tevens software om het websitebezoek te
analyseren. Hierdoor kan het zijn dat gegevens zoals je IP-adres, domeinnaam,
hostnaam en de website vanwaar je onze website bezoekt (doorlinkt) worden
verzameld en opgeslagen. Het meten van het websitebezoek heeft tot doel het
analyseren en verbeteren van de website.
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6. Overname
In het geval van een overname of een fusie, zal de verzamelde en verwerkte
informatie door Studentenstekkie worden overgedragen op een derde.
7. Inzage, verbetering, aanvulling of afscherming van gegevens
Studentenstekkie verzamelt slechts de gegevens zoals je ze uitdrukkelijk ingegeven
hebt via je account. Mochten deze onjuist zijn, kun je dit makkelijk wijzigen door in te
loggen. Via info@studentenstekkie.nl is het mogelijk gegevens die we over je hebben
vastgelegd op te vragen en/of te laten verwijderen.
8. Wijzigingen
Deze Privacy Policy kan te allen tijde worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen
worden verwerkt in de Privacy Policy op deze pagina.
9. Contact
Voor vragen over deze Privacy Policy en hoe wij omgaan met het verzamelen en
verwerken van persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via
info@studentenstekkie.nl, of schriftelijk naar het bovenstaand adres.

