
PRIVACY VERKLARING 

 
 
 
Wanneer u met Young Inspiration samenwerkt, vertrouwt u ons gegevens toe. We 
begrijpen dat dit een grote verantwoordelijkheid is en werken er hard aan om uw 
gegevens te beschermen en u er de controle over te geven. 
 
Dit privacy statement is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die we 
verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe u deze gegevens kunt 
updaten, beheren, exporteren en verwijderen. 

Young Inspiration is gevestigd op Noordhout 23 in Vleuten en is geregistreerd als 
eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30269465. Young 
Inspiration kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt 
van de diensten van Young Inspiration en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een 
contactformulier op de website aan Young Inspiration verstrekt. Young Inspiration kan 
de volgende persoonsgegevens verwerken:  

- Uw voor- en achternaam  
- Uw bedrijfsnaam/ werkgever 
- Uw telefoonnummer 
- Uw e-mailadres  
- Uw IP-adres 
 
Waarom Young Inspiration gegevens nodig heeft  
Young Inspiration verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te 
kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen 
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.  

Daarnaast kan Young Inspiration uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het 
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.   

Alle projecten van Young Inspiration worden met de grootst mogelijk zorg gedaan. Het 
kan voorkomen dat we in onderzoek vragen naar gegevens van jongeren. Over het 
onderzoek wordt anoniem gerapporteerd. Dat betekent dat je naam niet wordt 
genoemd in het rapport. We gaan vertrouwelijk om met de bevindingen uit alle 
gesprekken. In alle projecten gebruiken we geanonimiseerde citaten, die op geen 
enkele manier terug te herleiden zijn naar personen.   
 
 



 

Hoe lang Young Inspiration gegevens bewaart  
Young Inspiration bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden 
niet langer dan een jaar bewaard indien niet anders is overeengekomen in een 
aanvullende overeenkomst.   
 
Delen met anderen  
Young Inspiration verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is 
voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. Hiervoor wordt u zonder uitzondering van te voren over geinformeerd.  
 
Google Analytics 
Young Inspiration maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers 
de websitegebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres 
van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers 
in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U 
treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.  

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, 
om rapporten over de website aan Young Inspiration te kunnen verstrekken. Google 
kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt 
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Young 
Inspiration heeft hier geen invloed op. Young Inspiration heeft Google geen 
toestemming gegeven om via Young Inspiration verkregen Analytics-informatie te 
gebruiken voor andere Google-diensten.  

Inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U 
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar 
marjolein@younginspiration.nl. Young Inspiration zal zo snel mogelijk, maar binnen drie 
weken, op uw verzoek reageren.  
 
Portretrecht 
Young Inspiration behoudt het recht om tijdens projecten foto’s te maken van 
deelnemers en deze te verspreiden voor promotionele doeleinden en/of opgeleverde 
producten. Daarbij zal zonder schriftelijke toestemming niemand alleen en/of 
herkenbaar met naam en toenaam in beeld worden gebracht. Foto’s van groepen 
(bijvoorbeeld tijdens workshops van Young Inspiration) en/of sfeerimpressies tijdens 
projecten waarop personen te zien zijn, zijn toegestaan. Daarbij houdt Young 
Inspiration rekening met het onderwerp dat in het project centraal staat en legt in het 
verspreiden van het beeld geen directe link met meningen of gegevens van personen 
zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming. Met jongeren onder de 18 jaar vragen 



 

we henzelf en hun ouders vooraf om schriftelijke toestemming voor eventueel 
beeldmateriaal wordt gedeeld.  
 
Beveiligen  
Young Inspiration neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking 
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Young Inspiration maakt 
gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens 
niet in verkeerde handen vallen.  
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Young 
Inspiration verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Young Inspiration op 
via marjolein@younginspiration.nl  
 
www.younginspiration.nl is een website van Ghio Webdesign en Webservices.  

 


