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Wie zijn wij?
De Noordwijkerhoutse Ondernemers Vereniging (hierna: "NOV of wij") respecteert de
privacy van haar klanten en bezoekers van de website. Wij zijn verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via de website
www.nov.nu.
In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe we persoonsgegevens die wij van u
verkrijgen gebruiken, beveiligen en verwerken. Wij respecteren de privacy van onze
klanten en de gebruikers van onze website en zorgen ervoor dat de persoonlijke
informatie die u ons verschaft wordt verwerkt in overeenstemming met de
toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en
vertrouwelijk wordt behandeld. Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de
toekomst wordt gewijzigd. Controleer daarom regelmatig onze privacyverklaring op
de website. Deze kunt u vinden onderaan de website.
Welke gegevens verzamelen wij?
De NOV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht
van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adres
Telefoonnummer
Email adres
Website
Centrumlid/vriend
Op onze website worden alleen gegevens verzamelt die u aan ons doorgeeft, of die
wij verkrijgen door het gebruik van de website.
Gegevens die u doorgeeft

De NOV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling;
Het verzenden van onze nieuwsbrief;
Het verzenden van de financiële stukken t.b.v. de ALV;
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren;
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
De NOV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
De NOV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De
bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben
gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te
bewaren.
Delen van persoonsgegevens met derden
De NOV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door de NOV en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u
een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nov.nu. Om er zeker van te
zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . De
NOV wijst u erop dat u de mogelijkheid heeft 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
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die met links
met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op
een betrouwbare en/of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees
altijd, voor gebruik van de desbetreffende website, de privacyverklaring van die
website goed door. Op die manier kunt u er van tevoren voor zorgen dat u op de
hoogte bent van de wijze waarop de betreffende website met uw gegevens omgaat.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De NOV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u het idee heeft
dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via info@nov.nu
Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid
Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt
uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina
te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van
aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier
gecommuniceerd worden.
Op de hoogte blijven? Dan hoeft u niets te doen. Indien u zich wilt afmelden voor
onze nieuwsbrief en financiële stukken ten behoeve van de ALV, dan kan dat via
info@nov.nu.
Welke doelen hebben wij om gegevens te verzamelen?
Wij verwerken de door u verstrekte gegevens voor de volgende doelen:

Om u de nieuwsbrief en financiële stukken t.a.v. de ALV en andere relevante stukken
te versturen. Als u hier niet langer prijs op stelt kunt u ons dat laten weten door een
e-mail te sturen naar info@nov.nu.
Hoe gaan wij om met vertrouwelijkheid en verstrekking van gegevens aan
derden?
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die wij van u ontvangen. Wij verkopen uw
persoonlijke informatie niet aan derden en deze gegevens zijn alleen bereikbaar voor
het bestuurslid die verantwoordelijk is voor ledenwerving en het versturen van alle
relevante stukken ten aanzien van de nieuwsbrief, financiële stukken en andere
relevante informatie. Onze bestuursleden en door ons ingeschakelde derden zijn
verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en uw gegevens
goed te beveiligen. Het kan voorkomen dat wij op grond van een wettelijke
verplichting uw gegevens moeten verstrekken, bijvoorbeeld aan politie of justitie.
Met welke derden partijen werken wij samen?
Wij werken samen met derden partijen om de website en marketing goed te laten
functioneren. Wij werken samen met de volgende partijen:
Hosting
Pixit Ontwerpstudio/Reviced Cloud Services verzorgt de hosting van onze website.
Hierdoor is het mogelijk dat de website bereikbaar is.
Privacy bij vragen
Het ledenbestand wordt zorgvuldig beheerd door een bestuurslid van de NOV en
vragen/opmerkingen kunnen worden gesteld via info@nov.nu.
Meldplicht datalekken
Wij zijn verplicht om eventuele datalekken te melden bij de autoriteit
persoonsgegevens. Dit doen we bijvoorbeeld wanneer gegevens gestolen of gehackt
worden.
Facebook
Op onze website meten we het aantal bezoekers wat afkomstig is van het social

media platform Facebook. Hierdoor kunnen we gebruikersstatistieken meten en
advertenties op Facebook tonen aan eerdere websitebezoekers.
Voor kennisneming en verbetering van uw gegevens kunt u altijd contact opnemen
via telefoon of e-mail.
Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 09-07-2018.

