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1. Inleiding
Het Exper4sebureau Online Kindermisbruik (EOKM) is een onaEankelijke s4ch4ng die zich inzet voor
de veiligheid van alle kinderen. Het EOKM is voortgekomen uit het in 1995 opgerichte Meldpunt
Kinderporno op Internet. Het bureau is aangesloten bij INHOPE, het interna4onale netwerk van
internet hotlines (meldpunten) in de hele wereld. Het EOKM is de overkoepelende organisa4e van de
programma’s Meldpunt kinderporno op Internet, Helpwanted.nl en Stop it Now!.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe uw gegevens door het EOKM worden verwerkt.

2. Verwerking van Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn naar een natuurlijke persoon.
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een naam, adres of leeVijd. Door het EOKM worden
persoonsgegevens verwerkt.
Om een duidelijker inzicht te krijgen welke persoonsgegevens worden verwerkt bij de onderliggende
programma’s van het EOKM hebben wij ervoor gekozen om voor deze programma’s aparte
privacyverklaringen op te stellen, zodat u op een volledige en correcte manier geïnformeerd wordt
over de verwerkingen bij deze onderdelen van onze organisa4e.
Hoe persoonsgegevens worden verwerkt door de onderliggende programma’s van het EOKM kunt u
hier lezen:
•

Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet

•

Privacyverklaring Helpwanted.nl

•

Privacyverklaring Stopitnow.nl

Deze privacyverklaring strekt zich alleen tot persoonsgegevens die door en bij het EOKM op de
onderstaande manieren verwerkt worden.

Door het EOKM kunnen de volgende (in)direct herleidbare persoonsgegevens verwerkt worden:
•

Naam (voornaam en achternaam)

•

LeeVijd

•

Adres

•

Emailadres

•

Bankrekeningnummer

•

Organisa4e waar u voor werkt

•

Woonplaats

•

Gegevens omtrent uw sollicita4e (waaronder de gegevens uit uw C.V.)

Deze gegevens kunnen als volgt worden verkregen:
•

Per e-mail

•

Via een formulier op de website van het EOKM

•

Wanneer u een betaling of dona4e doet aan het EOKM

•

Via een medium waarmee u op een func4e bij het EOKM gesolliciteerd heeV

•

Als u zich inschrijV voor de nieuwsbrief van het EOKM

•

Wanneer u een overeenkomst aangaat met het EOKM

Het EOKM verzamelt geen bovenma4ge hoeveelheid gegevens of gegevens die niet relevant zijn voor
de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn.

3. Doeleinden
Het EOKM verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•

Om vragen, klachten of andere verzoeken en/of opmerkingen te beantwoorden en af te
handelen;

•

Voor de verwerking van betalingen en dona4es aan het EOKM;

•

Voor de behandeling van uw sollicita4e;

•

Om u te kunnen informeren over nieuws en actualiteiten van de verschillende programma’s
van het EOKM;

•
•

Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
Om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinforma4e, service bericht of andere
elektronische boodschap toe te sturen;
Voor de behandeling van corresponden4e in het kader van de dagelijkse bedrijfsvoering

•

In sommige gevallen zal het EOKM uw gegevens alleen verwerken indien u daarvoor uitdrukkelijke
toestemming heeV verleend. In deze gevallen wordt u daar voorafgaand aan uw contact met het

EOKM om gevraagd. Deze toestemming kan daarna op elk moment weer ingetrokken worden door
een bericht te sturen aan het EOKM via info@eokm.nl.
Daarnaast heeV het EOKM in sommige gevallen een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van
uw gegevens, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.
Vanwege de gevoelige aard van de gegevens waarmee een (toekoms4ge) werknemer van het EOKM
in aanraking komt wordt bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent het Gedrag gevraagd, omdat het voor
de organisa4e van groot belang is dat de werknemer vertrouwelijk met deze gegevens omgaat.
Daarnaast heeV het EOKM een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van gegevens in het kader
van de uitvoering van haar reguliere bedrijfsac4viteiten. Voorafgaand de verwerking op deze grond
maakt het EOKM dus een belangenafweging tussen de belangen van u en de belangen van het EOKM.
Daarnaast kan het EOKM persoonsgegevens verwerken vanwege een contractuele verplich4ng
waarbij u par4j bent. Ook kan het EOKM persoonsgegevens verwerken op grond van een weeelijke
verplich4ng, bijvoorbeeld bij de behandeling van ﬁscale gegevens.

4. Verstrekking aan derden
Het EOKM deelt uw persoonsgegevens nooit met derden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming
voor heeV gegeven of als het EOKM daartoe weeelijk is verplicht. Daarnaast zal het EOKM uw
gegevens nooit verstrekken of verkopen aan derden voor commerciële doeleinden. In sommige
gevallen kan het EOKM uw gegevens delen vanwege een weeelijke verplich4ng.

5. Beveiligingsmaatregelen
Het EOKM legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om
persoonsgegevens te beveiligen tegen onopzeeelijk of onrechtma4g verlies of tegen enige vorm van
onrechtma4ge verwerking.

6. Bewaartermijn
Persoonsgegevens die u heeV verstrekt per e-mail of via een formulier op de website worden niet
langer dan een jaar nadat u deze gegevens heeV verstrekt aan het EOKM opgeslagen, tenzij het
EOKM deze langer op moet slaan vanwege een weeelijke verplich4ng. Bij dit laatste kunt u
bijvoorbeeld denken aan facturen die persoonsgegeven kunnen bevaeen. Het EOKM heeV een
weeelijke verplich4ng om deze documenten zeven jaar op te slaan. Wanneer u zich aanmeldt voor de
nieuwsbrief gebruiken we uw gegevens zoals uw e-mailadres totdat u zich daar voor uitschrijV.
Gegevens omtrent uw sollicita4eprocedure slaan wij een half jaar op. Daarna worden deze gegevens
verwijderd.

7. Uw rechten
U kunt contact opnemen met het EOKM als u:
•

wilt weten of wij uw persoonsgegevens verwerken of hebben verwerkt;

•

wilt weten over welke persoonsgegevens wij beschikken;

•

wilt weten met welk doel wij uw gegevens verwerkt hebben;

•

wilt weten aan wie het EOKM de gegevens eventueel heeV verstrekt;

•

uw data wilt rec4ﬁceren;

•

uw data wilt verwijderen;

•

uw data wilt doorgeven aan een andere par4j;

•

het gebruik van uw data wilt beperken;

•

wilt weten wat de herkomst van deze gegevens is, als deze bekend is.

U ontvangt een schriVelijk antwoord op uw aanvraag binnen vier weken nadat het EOKM uw verzoek
heeV ontvangen. We kunnen aanvullende informa4e van u vragen nadat u ons uw verzoek hebt
gestuurd om uw iden4teit te beves4gen. Het uitoefenen van uw rechten is gra4s, tenzij het verzoek
onredelijke inspanningen zou vergen. In dat geval behoudt het EOKM zich het recht voor om een
billijke vergoeding te vragen. Bepaalde rechten die hierboven worden genoemd, kunnen alleen in
bepaalde gevallen worden uitgeoefend. Het EOKM zal beoordelen of u in staat bent om een bepaald
recht uit te oefenen na ontvangst van uw verzoek.
U kunt uw verzoek sturen naar fg@eokm.nl of per post naar:
S4ch4ng Exper4sebureau Online Kindermisbruik
T.a.v. Func4onaris Gegevensbescherming
Nieuwezijds Voorburgwal 21-2
1012 RC Amsterdam

8. Bezwaar
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. In de meeste
gevallen zal dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt in
Nederland toezicht op de verwerking van uw gegevens. Het adres is:
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Postadres:
Postbus 93374
2509 AV Den Haag
0900-2001201 (Spreekuur 10u-12u)
0900-3282535 (Datalekken)
070-8888 500 (Zakelijk)
070-888 501 (Fax)
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

9. Links naar andere websites
Op de website van het EOKM kan via links worden verwezen naar websites van derden. Het EOKM
draagt geen verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens op deze websites. Om
inzicht te krijgen in de verwerking van gegevens op deze websites verwijzen wij u naar de
privacyverklaring op deze websites.

10.Aanpassingen
Het EOKM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen on deze privacyverklaring. De
meest recente versie van deze verklaring zal beschikbaar gesteld worden op de website van het
EOKM.

11.Contact
Indien u een vraag of klacht heeV kunt u deze sturen naar fg@eokm.nl of naar:
S4ch4ng Exper4sebureau Online Kindermisbruik
T.a.v. Func4onaris Gegevensbescherming
Nieuwezijds Voorburgwal 21-2
1012 RC Amsterdam

