
Privacyverklaring Repair Café Nijmegen-Oost  

Repair Café Nijmegen-Oost, gevestigd aan Prof. Cornelissenstraat 2 6524 SV Nijmegen, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring.  

Contactgegevens: 
www.repaircafenijmegen.nl/oost  
Prof. Cornelissenstraat 2 6524 SV Nijmegen (elke derde zaterdag van de maand) 

Cecile van de Pol is de Functionaris Gegevensbescherming van Repair Café Nijmegen-Oost. 
Zij is te bereiken via repaircafenijmegen@hotmail.com  

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Repair Café Nijmegen-Oost verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van 
onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een 
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- E-mailadres 
- 4 cijfers van de postcode 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Repair Café Nijmegen-Oost verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Verzenden van de maandelijkse aankondiging van het Repair Café 
- Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten 
- Bezoekersstatistieken op te stellen t.b.v. sponsoren en subsidiegevers 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Repair Café Nijmegen-Oost neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde 
verwerkingen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Repair Café Nijmegen-Oost bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om 
de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je persoonsgegevens 
worden binnen een maand vernietigd als je aangeeft dat je geen interesse meer hebt. 

http://www.repaircafenijmegen.nl/oost
mailto:repaircafenijmegen@hotmail.com


Delen van persoonsgegevens met derden 

Repair Café Nijmegen-Oost verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.   

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Repair Café Nijmegen-Oost gebruikt alleen functionele cookies.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt 
een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van je toestemming 
of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar 
repaircafenijmegen@hotmail.com.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Repair Café Nijmegen-Oost neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw 
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact op via repaircafenijmegen@hotmail.com  
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