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Je wilt je ook online vrijelijk kunnen bewegen 

Bedankt voor je bezoek aan onze website www.newbusinessoss.nl waar helderheid 

een groot goed is. Bij nadere interesse kun je de vraag stellen via het 

contactformulier. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter. 

 

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen 

Als stichting zijn wij verplicht je te informeren over de omgang met je 

persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en 

beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze is beknopt, 

transparant, begrijpelijk en gemakkelijk gemaakt. 

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld 

Uiteraard. Als je je aanmeldt via het contactformulier of rechtstreeks via de mail, 

gebruiken we je gegevens alleen voor dat doel. De persoonlijke toelichting die je 

erbij vermeldt, verlaat onze mailbox niet.  

Over welke persoonsgegevens gaat het precies? 

Doordat je de website bezoekt of een contactformulier invult, worden je 

persoonsgegevens verwerkt: IP adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, 

oftewel de gebruikte internetverbinding), (bedrijfs)naam (eigen register 

aanmeldingen trajecten vouchers en/of duurzame ontwikkeling mede voor 

rapportages verantwoording) en e-mailadres (applicaties voor verzenden van 

nieuwsbrieven en/of mail berichten). 

Waarom worden die opgevraagd? 

We gebruiken en verwerken je naam en e-mailadres logischerwijs om contact te 

onderhouden en je te informeren over relevante zaken. Telefonisch gedeelde 

informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd, tenzij dat relevant is voor het nakomen 

van de afspraken die we samen maken.  

Wat gebeurt er niet met je gegevens? 

Je gegevens worden niet gedeeld aan anderen.  

 

Worden je gegevens met derden gedeeld? 

http://www.newbusinessoss.nl/


Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting, een 

gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening (rapportages aan het 

bestuur) en een gezamenlijk belang (persberichten/PR verstrekken 

vouchers/verklaringen/certificaten).  

 

Nieuwsbrief 

Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen 

of om je af te melden. 

Je gegevens zijn goed beveiligd 

We nemen de bescherming van je gegevens serieus, de computers zijn met passende 

en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van 

een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het 

slotje en het woord ‘veilig’ voor de url. 

Hoe lang blijven je gegevens bewaard? 

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden 

verzameld. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer zijn wij wettelijk 

verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te 

bewaren. 

 

Wat zijn je rechten? 

Als de Kracht van New Business Oss persoonsgegevens van je heeft verzameld, 

opgeslagen of bewerkt, dan heb je op grond van de algemene verordening 

gegevensbescherming de volgende rechten:  

Recht op inzage: je kunt te allen tijde schriftelijk een verzoek indienen bij ons, om je 

persoonsgegevens in te zien die wij geregistreerd hebben; 

Recht op vergetelheid: je kunt ten allen tijde schriftelijk een verzoek indienen bij ons om 

al je persoonsgegevens te laten verwijderen. Wij verzorgen alsdan een veilige en 

volledige vernietiging van je persoonsgegevens in onze systemen;  

Recht op rectificatie en aanvulling: je kunt ten allen tijde schriftelijk een verzoek 

indienen bij ons, om je persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen. 

Recht op beperking: je kunt ten allen tijde schriftelijk een verzoek indienen bij ons, om 

de verwerking op opslag van je persoonsgegevens door ons te beperken.  

Recht op bewaar je kunt ten allen tijde schriftelijk een verzoek indienen bij ons, om 

bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

 

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? 



Neem contact met ons op en we maken het voor je in orde. Jouw belang is ons 

belang: we zijn praktisch ingesteld en helpen elkaar vooruit. Mocht je er 

desondanks aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking 

van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

 

 

Heb je tips, vragen of andere feedback? 

Neem ook dan contact op via: 

De Kracht van New Business Oss 

www.newbussinesoss.nl 

info@newbusinessoss.nl 

 
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
http://www.newbussinesoss.nl/

