
Privacybeleid  

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons en dat je wilt dat er goed met jouw gegevens 

wordt omgegaan. Jouw privacy is daarom essentieel voor ons. In deze privacyverklaring vind je 

informatie hoe Universiteit van de Straat omgaat met (persoons-)gegevens die je achterlaat. Deze 

privacyverklaring is toepasbaar op onze website. 

Universiteit van de Straat, gevestigd aan JB van der Hamstraat 44, 4101 ZR Culemborg, is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

JB van der Hamstraat 44 

4101 ZR, Culemborg 

Telefoon: 06-45769933 

Email: info@universiteitvandestraat.nl 

 
Gegevens die wij verwerken 
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om 
persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te 
kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers 
van Universiteit van de Straat of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet 
combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

Communicatie 
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die 
berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de 
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en 
uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde 
servers van Younes Finani Publishing Company B.V. of die van een derde partij. Wij 
zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij 
beschikken. 

Doeleinden 
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden 
die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming 
hiervoor hebben verkregen. 

Persoonsgegevens delen met Derden 
Zooi deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het 

uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met 

bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om 

te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zooi blijft 

verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Zooi jouw persoonsgegevens nooit 

aan derden, tenzij we hiervoor jouw nadrukkelijke toestemming hebben. 

Keuzes voor persoonsgegevens 
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van 
alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb 



je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 

maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Universiteit van de Straat en heb je 

het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om 

de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door 

jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van 

jouw persoonsgegevens sturen naar info@universiteitvandestraat.nl. 

Cookies  
Universiteit van de Straat gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein 

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je 

computer, tablet of smartphone. Volgens de wet mogen wij cookies op je apparaat opslaan als ze 

strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we je 

toestemming nodig. 

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw 

voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te 

laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Analytische cookies houden je surfgedrag bij zodat we op maat gemaakte content en advertenties 

kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben 

we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 

opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je 

browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-

wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Via de cookieverklaring op onze website kun je je toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. 

Klik op om je cookievoorkeuren voor onze website aan te passen. 

 
Beveiliging persoonsgegevens 
Universiteit van de Straat 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 met onze klantenservice of 

via ons contactformulier. 

 

Wijzigingen 

Universiteit van de Straat kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, 

aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring 

is te allen tijde in te zien op deze website: https//universiteitvandestraat.nl. Deze versie is opgesteld 

in november 2021. 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen 

rechten aan deze gegevens worden ontleend. Universiteit van de Straat is niet aansprakelijk voor 

schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. 

 



Vragen en feedback 

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over 
dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: 

Younes Finani Publishing Company B.V. 
Duivendrechtsekade 80, 1096 AH Amsterdam 
info@younesfinani.nl 
 


