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Privacy statement Notuleerklus.nl
Notuleerklus.nl, gevestigd te Boxtel aan Industrieweg 23, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring. Notuleerklus.nl is een label van Cygnus Management Support, eveneens gevestigd in Boxtel.
Contactgegevens:
https://www.notuleerklus.nl
kantoor@notuleerklus.nl
06-12 33 19 83
Persoonsgegevens die wij verwerken
Notuleerklus.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Bedrijfsnaam
 Voor- en Achternaam
 Vestigingsadres
 KvK-nummer
 IBAN nummer
 E-mailadres
 Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 Afbeeldingen
 KvK nummer
 Link naar social media profiel (bijv. LinkedIn)
Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier, WhatsApp of social media, dan hebben we van jou
gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Notuleerklus.nl verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Opname op het platform Notuleerklus.nl
 Uitnodigen voor besloten Facebook groep
 Uitnodigen voor events of andere bijeenkomsten
 Regulier contact onderhouden
 Het versturen van facturen
 Het versturen van een nieuwsbrief
Nieuwsbrief
Het kan zijn dat Notuleerklus.nl in de toekomst besluit een nieuwsbrief te gaan versturen. Deze ontvang je dan omdat je van onze
diensten gebruik maakt, je hebt ingeschreven, of belangstelling hebt getoond in Notuleerklus.nl. We verwerken daarom je naam en emailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven.
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Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Notuleerklus.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden
verzameld. Na beëindiging van de overeenkomst tussen jou en Notuleerklus.nl, worden je gegevens maximaal zes maanden bewaard. Daarna
worden je gegevens verwijderd.
Delen van persoonsgegevens met derden
Notuleerklus.nl verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.
Notuleerklus.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Partijen met wie we jouw gegevens delen zijn:
 Hosting van onze website
 Boekhouder
 Mailservers
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Notuleerklus.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je
kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren,
gebruiken wij Google Analytics. Via onze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics
cookies worden 50 maanden bewaard. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.
Links
Op onze website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten onze website.
Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van
de betreffende website.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Notuleerklus.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Notuleerklus.nl neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via kantoor@notuleerklus.nl.
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