
Als er gegevens over u zijn opgeslagen door Cherridata bent u de ´betrokkene´ voor de wet. 

Op basis van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG] (en de voorafgaande Wet 

Bescherming Persoonsgegevens) heeft u als betrokkene de volgende rechten: 

 Recht van inzage & correctie 

 Recht op vergetelheid [right to be forgotten] 

 Recht van bezwaar [recht van verzet] 

 Recht op overdraagbaarheid van de gegevens [data portability] 

 Recht op verwijdering van betrokkene bij profilering 

 Recht op terugtrekken van toestemming 

 

U kunt van elk van deze rechten gebruik maken door een verzoek hiertoe per e-mail te sturen aan 

info@cherridata.com met in de onderwerp-regel “AVG verzoek”. Uw verzoek wordt zonder kosten 

en zo snel mogelijk verwerkt; u krijgt per e-mail een bevestiging zodra uw verzoek is verwerkt. 

 

 

 

Recht van inzage & correctie 

U kunt het recht van inzage/correctie uitoefenen door een bericht sturen per e-mail of per post aan 

Cherridata. 

U als Betrokkene krijgt binnen 1 maand schriftelijk medegedeeld of er persoonsgegevens worden 

verwerkt en of Cherridata aan het betreffende verzoek kan voldoen. 

U als betrokkene krijgt, indien gewenst, een begrijpelijk overzicht van de persoonsgegevens, een 

omschrijving van het doel van de verwerkingen, de gegevens waarop de verwerking betrekking heeft 

en de ontvangers van de gegevens of herkomst van de gegevens. 

Een eventuele weigering van het verzoek wordt uitgelegd. 

Er zijn voor u geen vervolgstappen met betrekking tot het ingediende verzoek. 

Eventuele wijzigingen worden doorgegeven aan derden, voor zover mogelijk. 

Er is, in verband met de privacy en de beveiliging van de gegevens, geen online omgeving waar u als 

betrokkene zelf inzicht heeft in gegevens en waar u deze gegevens kunt aanpassen. 

Er wordt door Cherridata een actueel overzicht bijgehouden van alle ingediende openstaande 

verzoeken. 

Recht op vergetelheid 

U kunt het recht op vergetelheid uitoefenen door een bericht te sturen per e-mail of per post aan 

Cherridata. 

U als betrokkene krijgt binnen 1 maand schriftelijk medegedeeld zodra alle persoonsgegevens zijn 

gewist. 

Er zijn voor u geen vervolgstappen met betrekking tot het ingediende verzoek. 

Eventuele wijzigingen worden doorgegeven aan derden, voor zover mogelijk 

Er is, in verband met de privacy en de beveiliging van de gegevens, geen online omgeving waar u als 

betrokkene zelf inzicht heeft in gegevens en waar u deze gegevens kunnen verwijderen. 

Er wordt door Cherridata een actueel overzicht bijgehouden van alle ingediende openstaande 

verzoeken. 



Recht van bezwaar 

U kunt het recht op bezwaar / verzet uitoefenen door een bericht sturen per e-mail of per post aan 

Cherridata. 

Het verzoek tot uitoefening van het recht van verzet wordt direct, of zo snel mogelijk, verwerkt 

indien het verzoek is gericht tegen gebruik van de gegevens van de betrokkene voor direct 

marketingdoeleinden. 

Er is, in verband met de privacy en de beveiliging van de gegevens, geen online omgeving waar u als 

betrokkene zelf inzicht heeft in gegevens en waar u deze gegevens kunnen blokkeren. 

Er wordt door Cherridata een actueel overzicht bijgehouden van alle ingediende openstaande 

verzoeken. Cherridata houdt een ook actueel overzicht bij van het recht van verzet van betrokkenen 

per kanaal; deze gegevens over betrokkenen en permissies zijn centraal geadministreerd in een 

database. 

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens 

U kunt gegevens in de database van Cherridata laten overdragen aan anderen. Stuur daarvoor een 

verzoek aan Cherridata. Er zijn geen vervolgstappen voor u. 

Gegevensprofilering 

Cherridata profileert betrokkenen voor marketing of fondsenwervingsdoeleinden. Dat wil zeggen dat 

er gebruik wordt gemaakt van een geheel geautomatiseerde verwerking en er dus geen mens aan te 

pas komt. Hierbij worden hierbij persoonsgegevens verwerkt ter beoordeling van aspecten van een 

natuurlijke persoon, met name om kenmerken betreffende persoonlijke voorkeuren of interesses 

van betrokkenen te analyseren of te voorspellen. 

U kunt profileringen over u laten verwijderen door een verzoek te sturen aan Cherridata. 

Terugtrekken van toestemming 

U kunt als betrokkene een gegeven toestemming terugtrekken door een verzoek te sturen 

(wederom per e-mail of per post) aan Cherridata. 

Verwerkingen gebaseerd op de toestemming worden direct / zo snel mogelijk, gestaakt. 

Er zijn voor u geen vervolgstappen met betrekking tot het ingediende verzoek. 

Er is, in verband met de privacy en de beveiliging van de gegevens, geen online omgeving waar u als 

betrokkene zelf inzicht heeft in gegevens en waar u toestemming om deze gegevens te verwerken in 

kunt trekken. 

 

 


