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Definities  
Rechtsgrond  
De basis waarop gegevens verwerkt worden. Dat kunnen, toestemming, vitale belangen, wettelijke 
verplichting, uitvoering overeenkomst, algemeen belang of gerechtvaardigd belang zijn.  
 
Gerechtvaardigd belang  
Afweging tussen de belangen van GMH en de belangen van wie we de persoonsgegevens verwerken. 
 
Principe 
Uw privacy wordt door GMH gerespecteerd. De privacy-by-design en privacy-by-default principes worden 
gevolgd. Voor zover dat niet noodzakelijk is voor de dienstverlening aan u, wordt er niet getracht om 
persoonsgegevens te identificeren naar een specifiek natuurlijk persoon. Uitgezonderd wettelijke 
verplichtingen of in gevallen waar delen noodzakelijk is voor de dienstverlening aan u zal GMH uw 
persoonsgegevens nimmer verkopen, verhuren of anderszins met derden delen. GMH geeft uw gegevens 
niet door aan verwerkers buiten de Europese Unie. Op basis van uw gegevens worden er geen 
geautomatiseerde beslissingen genomen en vindt er geen profiling van natuurlijke personen plaats.  
 
meet.greenmini.host  
Met meet.greenmini.host biedt GMH een videoconferentiedienst die door een ieder gebruikt kan worden. 
De (persoons)gegevens die door GMH verwerkt worden bij het gebruik van de dienst zijn noodzakelijk 
voor het leveren van de dienst, voor het bijhouden van gebruik-statistieken en voor het oplossen van 
problemen mochten die zich voordoen. De rechtsgrond op basis waarvan de gegevens verwerkt worden is 
een gerechtvaardigd belang. 
 
Het beeld en geluid (stream) dat de gebruiker naar de andere gebruikers verstuurt wordt versleuteld op 
het apparaat van de gebruiker dat voor de videoconferentie gebruikt wordt. Deze stream wordt 
ontsleuteld op de infrastructuur van GMH en opnieuw versleuteld voordat de stream wordt doorgestuurd 
naar de andere gebruikers van dezelfde videoconferentie. De gebruikte techniek voor deze dienst, 
WebRTC, maakt end-to-end encryptie onmogelijk. GMH slaat de streams van de gebruikers niet op en 
bekijkt noch beluistert deze streams. 
 
De volgende (persoons)gegevens worden verwerkt bij het gebruik van de dienst: 

• Elke videoconferentie krijgt een unieke conferentie identifier. Deze identifiers zijn benodigd om 
gebruikers van één conferentie aan elkaar te kunnen koppelen op de servers van GMH. Deze 
identifiers worden voor een periode van 24 dagen opgeslagen. 

• Elke gebruiker van een videoconferentie krijgt een unieke identifier op de servers van GMH. Deze 
identifier is benodigd om acties van de gebruikers van de dienst te verwerken en beschikbaar te 
stellen aan andere gebruikers in dezelfde videoconferentie. Deze identifiers worden voor een 
periode van 24 dagen opgeslagen. 

• Tijdens het gebruik van de dienst is het IP-adres van de gebruiker bekend bij GMH, dit IP-adres is 
benodigd om de streams te kunnen ontvangen en uit te sturen. De IP-adressen van de gebruikers 
worden niet door GMH opgeslagen. 

meet.greenmini.host zet geen cookies op de apparatuur van de gebruiker. Als de gebruiker ruimte (local 
storage) beschikbaar stelt, wordt er op het apparaat van de gebruiker vastgelegd welke conferentie 
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identifiers de gebruiker gebruikt heeft en met welke gebruikersinstellingen nieuwe conferenties gestart of 
bijgewoond moeten worden. 

Rechten  
U bent eigenaar van uw eigen persoonsgegevens. Dit betekent dat u ook rechten heeft over die 
gegevens, ook als ze door GMH verwerkt worden. De rechten waar u aanspraak op kunt maken staan 
hieronder beschreven. U kunt hiervoor contact opnemen met GMH. De door u uit te oefenen rechten zijn:  
 
* Recht op inzage; u kunt de door GMH verwerkte persoonsgegevens van uzelf opvragen. 
* Recht op rectificatie: u kunt de door GMH verwerkte persoonsgegevens (laten) wijzigen als deze niet 
correct zijn. 
* Recht op overdracht: u kunt de door GMH verwerkte persoonsgegevens opvragen in een 'machine-
readable' formaat zodat u de door GMH geleverde diensten kunt overdragen naar een andere leverancier. 
* Recht op verwijdering: u kunt de door GMH verwerkte persoonsgegevens (laten) verwijderen als u uw 
toestemming voor verwerking intrekt en als er geen andere rechtsgrond is voor verwerking van uw 
gegevens. 
* Recht op bezwaar: u kunt bezwaar indienen tegen het door GMH verwerken van uw persoonsgegevens. 
Op basis van uw bezwaar en de belangen van GMH wordt beoordeeld of de verwerking gestopt of 
aangepast kan worden. 
* Recht op het indienen van een klacht: u kunt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een klacht 
indienen als u vindt dat GMH niet juist met uw persoonsgegevens omgaat. U kunt uw klacht via de 
website van het AP indienen. 
 
Contactgegevens  
Als u één of meer van de in deze verklaring beschreven rechten wenst uit te oefenen, neemt u dan 
contact op met GMH, of als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, deze privacyverklaring 
of als u een datalek wilt melden de verwerkingsverantwoordelijke:  
 
Green Mini host B.V. 

Cruquiskade 251 
1018 AM AMSTERDAM 
 
T: 020-8932333 
E: info@greenmini.nl 
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