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Privacyverklaring Younyte 

Als je meedoet en gebruik maakt van ons  Younyte Platform, verwerken we persoonsgegevens. 

Omdat Younyte er alleen voor jou als persoon en voor jullie als groep is  nemen we privacy heel 

serieus.  Daarom verzamelen en verwerken we alleen de hoogstnoodzakelijke  persoonsgegevens 

die echt nodig zijn om mee te kunnen doen met Younyte. Hieronder vertellen we je welke 

gegevens we verwerken en waarom. Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen 

hebt, neem dan gerust contact op via eline@younyte.nl. 

 

Wat betekent Privacy voor Younyte 

Omdat je actief bent op ons platform staat al je data op ons platform. Dat zijn natuurlijk je persoonlijke 

gegevens die opslaat in je “kluis”, maar ook alle communicatie en activiteiten die je doet op of via 

Younyte, alles gaat via ons platform. Younyte is juist bedoeld om alles wat je doet zoveel mogelijk 

binnen het Younyte domein te houden en daarmee een zo veilig mogelijke omgeving voor je te creëren 

op het gebiedt van privacy en datacontrol. Je moet  er zeker van zijn dat al jouw gegevens zorgvuldig 

worden behandeld. Dat ze niet worden gebruikt om jouw profiel te verkopen of om je steeds 

advertenties te laten zien. Dat noemen we een Dataveilige plek. 

 

Younyte is er juist om jou zo’n plek te geven. Alles wat wij doen staat in het belang van jou als persoon 

en jullie als groep.  Wij zorgen dat jouw persoonlijke gegevens veilig bij ons zijn. We hebben een paar 

belangrijke keuzes gemaakt en we houden ons, bij alles wat doen, aan een paar simpele maar 

belangrijke basisregels. 

 

1. Younyte is ondergebracht in een Stichting 

De intentie bij het kiezen van deze rechtsvorm is dat het zo gemakkelijker is om onafhankelijk te blijven 

en spelen commerciële belangen geen rol. Wettelijke regels, Statuten en een meerkoppig bestuur 

zorgen voor een evenwichtige bedrijfsvoering en een hoge mate van integriteit. Het is geen garantie 

maar het helpt wel. 

 

2. Jij bent de baas 

Jouw persoonsgegevens zijn jouw persoonsgegevens. We vinden dat jij zoveel mogelijk controle moet 

hebben. Bijna altijd kun je zelf beslissen welke gegevens je aan ons geeft. En wij zorgen er voor dat onze 

systemen zo zijn ingericht dat je gemakkelijk inzicht hebt. Alles eerlijk en transparant. Zodat je je 

gegevens zelf kunt inzien en aanpassen, verwijderen of kan delen met andere Younyters, als dat nodig 

is. Ook bepaal jij zelf wanneer en met wie jij persoonlijke gegevens of documenten deelt binnen onze 

Younyte community.  

 

3. Waarden en respect 

Wij willen dat Younyte een plek is waar je je als gebruiker veilig en geborgen kan voelen. Respect voor 

elkaar, normale omgang en gedrag vinden we vanzelfsprekend. Om jou als  Younyter daarbij enige 

richting te geven hebben we een paar huisregels opgesteld. Zo verwachten wij dat jij je ook aan de 

privacyregels houdt als iemand binnen Younyte informatie en/of documenten met je deelt. 

mailto:eline@younyte.nl
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Bijvoorbeeld: Het verspreiden van informatie doe je niet zomaar zonder toestemming. Door onze 

gebruiksvoorwaarden te lezen ben je daar zo van op de hoogte. 

 

4. Helder en eenvoudig 

Bij alles wat we bedenken en mogelijk maken binnen Younyte denken we goed na over eenvoud en 

gemak. Dat gaat om taalgebruik maar ook over hoe gemakkelijk en eenvoudig je dingen kunt doen met 

Younyte. Dat is geen gemakkelijke opgave en we zullen je vaak vragen om ons daarbij te helpen. Als je 

daar zelf ideeën over hebt kan je ons Feedback geven 

 

5. Wij verdienen niet aan jouw data 

Natuurlijk moeten we er voor zorgen dat we kunnen doorontwikkelen om Younyte steeds interessanter 

voor jou te maken en hebben we daar een professionele organisatie voor nodig. Daarom vragen we jou 

om te betalen om Younyter te zijn zodat er geen enkele reden voor ons is om geld op een andere 

manier te verdienen. 

Ook vragen wij jou alleen om die gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van en binnen 

Younyte. In een digitale wereld als Younyte maken computers altijd logbestanden over jou en je 

activiteiten om zo te kunnen functioneren. Wij streven er naar om die logbestanden alleen op te slaan 

als dat noodzakelijk is voor jouw Younyte gebruik en bewaren deze bestanden nooit langer dan nodig. 

 

6. Reclamevrij 

Younyte heeft geen winstoogmerk en is er alleen voor jou en voor jullie. Wat ons betreft horen daar 

(ongevraagde) advertenties niet bij. Jouw gegevens zullen we dus niet gebruiken voor andere doelen 

dan voor jouw eigen Younyte omgeving en beleving, waarbij we jou als persoon en jullie als groep 

maximaal de controle zullen geven over die gegevens. 

 

7. We houden ons aan de wet 

Dat is een simpel uitgangspunt. Daar houden wij ons aan én wij vertrouwen er op dat alles wat jij doet 

als Younyter, respectvol, fatsoenlijk én binnen de Nederlandse wetgeving plaatsvindt. Als er verdenking 

is van onwettig gedrag binnen Younyte of als de daartoe bevoegde instanties ons daar met wettelijke 

middelen opmerkzaam op maken zullen wij onze verantwoordelijkheid nemen en actief meewerken aan 

het oplossen van betreffende buitenwettelijke situatie.  

 

8. Younyte is er voor jou en voor Jullie 

Dat is onze belangrijkste leidraad waarmee we er voor zorgen dat je op Younyte kan bouwen en 

vertrouwen. We doen niks stiekem en doen er alles aan om jou/jullie steeds de volledige controle te 

geven over je eigen gegevens.  

Belangrijk is ook dat wij de functionele ontwikkeling van Younyte steeds samen met jou/jullie als 

Younyter vorm willen geven. Wij nemen feedback van jou dus heel serieus en zullen daar vaak ook actief 

om vragen. Zo maken we van Younyte dé omgeving waar je dagelijks gebruik van wilt maken. 

 

 

 

 



   
van jou & voor jullie  3 

 
   

 YOUNYTE PRIVACY VERKLARING – 1 JULI 2020                                                   3  

De formele privacyverklaring 

Dat was een hele uitleg over wat we er bij Younyte van vinden. Privacy kent ook een duidelijk wettelijk 

kader. Hoe we daar mee om gaan leggen we je hieronder verder uit. 

 

Zoals gezegd proberen we zo min mogelijk gegevens te verwerken. Bij het opstarten van Younyte zijn 

dat dus de strikt noodzakelijke gegevens om Younyte te kunnen gebruiken. Younyte zal ook steeds 

meer mogelijkheden en functies voor jou en voor jullie gaan krijgen. Deze privacy verklaring zal daar 

steeds op worden aangepast als dat nodig blijkt.  

 

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens? 

Stichting Younyte is de verantwoordelijke voor verwerking van jouw persoonsgegevens. Younyte is 

gevestigd in Pijnacker en bereikbaar via e-mail: Eline@younyte.nl  

 

Welke persoonsgegevens verwerken we? 

Het inschrijven en aanmaken van een persoonlijke Younyte omgeving is een belangrijk onderdeel van 

de Younyte beleving en draagt bij tot een vertrouwde, veilige deelname aan Younyte. Zo zorgen we er 

voor dat iedereen meedoet aan Younye als zichzelf (je eigen formele naam), zodat je als Younyter ook 

steeds weet met wie je te maken hebt binnen Younyte. We besteden dus veel aandacht aan dit 

zogenaamde “onboarding proces” zodat je daarna hier geen omkijken meer naar hebt. 

 

Tijdens je inschrijving vragen en verwerken wij de volgende gegevens: 

• Je voor en achternaam 

• Je e-mailadres dat je gaat gebruiken om in te loggen en waarmee Younyte je kan herkennen en 

waarmee Younyte met je kan communiceren (meldingen, berichten etc.). 

• Je mobiele nummer dat wordt gebruikt voor het betaalproces via Tikkie. Na deze betaling 

verwerken wij het moment van betalen, het betaalde bedrag en het mobiele nummer. Dit zie je dan 

terug in jouw persoonlijke Younyte omgeving.  

• Je doorloopt een IDIN identificatieproces zodat we zeker weten dat jij bent wie je  bent. De 

gegevens die wij dan eenmalig verwerken en toevoegen aan jouw persoonlijke Younyte account 

zijn: je formele naam die hoort bij jouw bankrekening, je geboortedatum, je adresgegevens, 

geslacht en e-mail. Deze gegevens zijn een vast onderdeel van je persoonlijke account bij Younyte.  

• Je Inloggegevens bestaande uit je e-mailadres en zelf gegenereerd wachtwoord. Dit wachtwoord 

is geencrypt opgeslagen en alleen bij jou bekend. 

 

Gedurende jouw verdere deelname aan Younyte wordt jouw e-mailadres gebruikt om je te herkennen 

en in te loggen (incl. wachtwoord). Zowel je e-mail adres als je mobiele nummer worden gebruikt voor 

(vervolg) betalingen via Tikkie en voor meldingen en berichten door of vanuit het Younyte platform. 

 

Zodra je Younyter bent kan je jouw persoonlijke gegevens gebruiken om groepen aan te maken of aan 

groepen deel te nemen. Steeds volledig transparant en door jou actief gecontroleerd. 

 

mailto:Eline@younyte.nl
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Daarnaast verwerken we je IP-adres als je onze website www.younyte.nl bezoekt, zodat we bezoekers 

kunnen tellen en kunnen zien welke informatie op de site gelezen wordt. Het IP adres wordt mogelijk 

ook gebruikt om jouw eigen Younyte omgeving goed te laten functioneren. Ook worden indien nodig 

gegevens verwerkt bij het uitvoeren van beheers en veiligheids activiteiten (systeembeheer). 

Als je ons via ons mailadres eline@younyte.nl om hulp vraagt, wordt je vraag of probleem in een ticket 

opgeslagen. 

 

We verzamelen geen informatie over jou bij derde partijen. 

 

Wettelijke verplichting: Het kan (in de toekomst) zijn dat we gegevens moeten verwerken omdat dit 

verplicht is gesteld door de overheid. Ook kan het (dan) zijn dat autoriteiten ons verplichten om 

gegevens te verstrekken. In een dergelijk geval zullen we eerst heel zorgvuldig controleren of het om 

een rechtsgeldig bevel gaat. 

 

Met wie werkt Younyte samen om een steeds betrouwbare en functioneel interessante 

partij te blijven  

We maken alleen gebruik van andere organisaties en/of bedrijven als ze, net als wij,  zorgvuldig omgaan 

met persoonsgegevens. We gaan zeker niet in zee met bedrijven die jouw gegevens verhandelen. Een 

aantal organisaties waarmee Younyte samenwerkt verwerken helemaal geen persoonsgegevens, zoals 

Tikkie en Evidos (Idin Service Provider). Als een partij jouw persoonsgegevens namens ons verwerkt, 

hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten zodat zij de gegevens alleen voor onze doelen mag 

verwerken. 

 

De partijen waarmee Younyte samenwerkt zijn: 

 

TJIP – The Platform Engineers 

Younyte is ontwikkeld en wordt volledig beheerd op de robuuste platformomgeving van TJIP B.V in 

Delft. Met TJIP hebben wij een verwerkingsovereenkomst t.a.v. de verwerking van: 

• Alle genoemde onboarding en inloggegevens 

• Je persoonlijke data en logbestanden 

 

Alles vindt betrouwbaar en geheel binnen de goed beveiligde en beheerde platformomgeving  plaats. 

TJIP versleutelt alle interne en externe communicatie, waardoor niemand eenvoudig kan meekijken. De 

op de servers opgeslagen data, dus ook de door jou persoonlijk opgeslagen data, is vooralsnog niet 

versleuteld maar dat zal na succesvolle introductie van Younyte wel worden nagestreefd. Wachtwoorden 

zijn uiteraard wel versleuteld opgeslagen.  

Overigens zal Younyte altijd over een sleutel beschikken in geval er gevorderd wordt door een bevoegde 

opsporingsdienst. Informatie over TJIP kan je vinden op www.tjip.com  

 

De computers waar het platform van TJIP op draait zijn in beheer bij een datacenterorganisatie in Delft, 

Exonet B.V. Dit bedrijf faciliteert slechts het verwerken van gegevens door de TJIP platforms en daarmee 

voor Younyte.  

http://www.younyte.nl/
mailto:eline@younyte.nl
http://www.tjip.com/
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Tikkie 

Tikkie is een eenvoudige, flexibele en zeer betrouwbare betaaldienst die onderdeel is de van ABN AMRO 

organisatie. Younyte heeft er voor gekozen om voor betalingen  exclusief gebruik te maken van de 

Tikkie facilitaire dienstverlening. Deze gemakkelijke en flexibele manier van betalen, wanneer jij dat wilt, 

past helemaal bij het gedachtengoed van Younyte. Er worden hierbij geen gegevens vanuit Younyte 

verwerkt. Informatie over Tikkie vindt je op de website van Tikkie www.tikkie.me 

 

Evidos 

Voor de IDIN identiteits check tijdens je registratie als Younyter, maken wij gebruik van de 

dienstverlening van Evidos. Er worden geen persoonlijke gegevens verwerkt door Evidos. Er is een 

rechtstreekse verbinding met de technische IDIN omgeving die een met Ideal vergelijkbare 

banktransactie (geen financiële transactie) faciliteert. Ook hier worden dus geen gegevens verwerkt 

door zowel Evidos als IDIN. Alles over IDIN vindt je op www.idin.nl 

 

Informatie over evidos vindt je op www.evidos.nl 

 

Hostnet BV 

Voor de ontwikkeling en beheer van onze website www.younyte.nl (dat is dus niet het volledig 

afgeschermde Younyte platform zelf) waarmee we je alles vertellen over het idee achter Younyte en van 

waaruit je je als nieuwe younyter kan registreren, is gebouwd  binnen de cloud-dienstverlening van het 

Amsterdamse Bedrijf Hostnet BV met behulp van het softwarepakket Wordpress. Ook de domeinnamen 

staan geregistreerd bij Hostnet BV. 

 

Op de Younyte website vindt eenmalige verwerking van de gegevens plaats die nodig zijn voor de eerste 

registratie; e-mail adres, mobiele nummer, naam, IDIN gegevens en de resultaten van de Tikkie betaling 

zoals eerder beschreven . De verwerkte gegevens worden na geslaagde registratie overgezet naar het 

sterk beveiligde Younyte platform en na maximaal 7 dagen verwijderd uit de website. Ook vindt er 

eenmalige verwerking van gegevens plaats bij het doen van separate donaties, extra bijdragen en/of 

sponsoring via het eerder beschreven Tikkie betaal proces. 

  

Informatie over Hostnet vindt je op www.hostnet.nl 

 

Hoe lang en waar bewaren we je gegevens? 

We bewaren gegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk. 

 

Op het Younyte platform bewaren we Je persoonlijke data, e-mails en berichten zolang je Younyter 

bent, tenzij je ze zelf verwijdert. 

http://www.tikkie.me/
http://www.idin.nl/
http://www.evidos.nl/
http://www.younyte.nl/
http://www.hostnet.nl/
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Op de website worden je persoonlijke gegevens alleen vastgehouden in een lokale database gedurende 

het registratieproces. Zodra dit proces is afgerond worden de gegevens maximaal 7 dagen 

vastgehouden t.b.v. recovery of storingsoplossing. 

 

Logbestanden van onze Younyte platform servers bewaren we zolang dat nodig is en zijn noodzakelijk 

voor beheertaken, het onderzoeken/analyseren van storingen en functionele ondersteuning. Logs zijn 

niet te koppelen aan individuele gebruikers. 

 

Tickets van door jou gestelde vragen via eline@younyte.nl bewaren we zolang je Younyter bent of tot 

het moment dat je ons vraagt ze te verwijderen. 

 

We verwerken en bewaren je gegevens zoveel mogelijk binnen Nederland en in een uiterste geval 

binnen de EU, ze zijn dus beschermd door de Nederlandse Privacy wet en anders de Europese privacy 

verordening.  

 

Beveiliging van je gegevens 

Younyte stelt strenge eisen aan de beveiliging van computers en andere systemen die 

persoonsgegevens verwerken. Onze beveiligingsmaatregelen voldoen aan alle moderne standaarden. 

Onze (vrijwillige) medewerkers moeten een geheimhoudingsverklaring ondertekenen en we zorgen 

ervoor dat ze op de hoogte blijven van onze veiligheidsvoorschriften. We zien er tevens op toe dat onze 

partners zich tenminste aan diezelfde veiligheidseisen houden. 

 

Jouw rechten als Younyter 

Onder de Nederlandse privacywet ben jij als Younyter de “betrokkene”: de persoon waarover de 

persoonsgegevens gaan. Als betrokkene heb je een aantal rechten volgens de wet: 

 

• Recht op inzage en correctie: Jouw gegevens binnen Younyte mag je altijd inzien. En als ze niet 

kloppen mag je ze aanpassen. 

• Recht op wissen: persoonsgegevens van jou die niet noodzakelijk zijn kan je door Younyte laten 

wissen. 

• Recht op beperking van de verwerking: Je mag ons vragen bepaalde gegevens voorlopig niet 

van jou te verwerken. Dat geldt alleen voor gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de 

dienstverlening. 

• Recht op overdraagbaarheid: Als je wilt, leveren we je een overzicht van alle gegevens die we van 

je hebben zodat je ze eventueel mee kunt nemen voor een andere toepassing. Bijvoorbeeld de 

inhoud van je persoonlijke Younyte omgeving zolang we die nog hebben op onze servers en/of in 

onze logbestanden. Als je van dit recht gebruik wilt maken kun je een e-mail sturen naar 

eline@younyte.nl. 

• Recht op menselijke blik bij besluiten: Younyte doet niet aan Profilering en geautomatiseerde 

besluitvorming. Daarmee is dit recht niet van toepassing 

 

mailto:eline@younyte.nl
mailto:eline@younyte.nl
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Heb je een klacht over Younyte? Younyte beschikt over een Functionaris Gegevensbescherming. Via 

eline@younyte.nl dien je je klacht in. Kom je er toch niet uit? Dan kun je met je klacht ook terecht bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Feedback 

Wij vragen op verschillende plekken op ons platform, via verschillende kanalen en verschillende 

momenten feedback van jou als gebruiker. Younyte is er strikt voor jou en voor jullie, daarom is deze 

feedback van groot belang om het platform zo te ontwikkelen dat het steeds beter voldoet aan 

jouw/jullie wensen en behoeften. De hier door jou gegeven informatie blijft strikt vertrouwelijk en 

anoniem tenzij hier nadrukkelijk en in overleg van wordt afgeweken.  

 

Cookies  

Younyte maakt op het platform géén gebruik van analytische en tracking cookies. We maken wel 

gebruik functionele cookies ter ondersteuning van de werking van het Younyte platform. Er is daarom 

geen impact op je privacy en vragen we je daarvoor geen toestemming. 

 

mailto:eline@younyte.nl

