Privacy Statement
Wij streven ernaar de privacy van onze relaties te
beschermen. Deze privacyverklaring is bedoeld om
u te informeren over hoe wij informatie verzamelen
en gebruiken.
Het betreft gegevens die u kunnen identificeren, zoals uw naam, e-mailadres, adres,
andere contactgegevens andere informatie die u ons verstrekt bij het invullen van het
contactformulier. De website van NIXNIWS maakt geen gebruik van cookies of
andere systemen die uw identiteit kunnen vastleggen. Neem de tijd om dit
Privacybeleid zorgvuldig door te nemen.
Voor vragen over het Privacybeleid kunt u contact opnemen met Anneloes Prins via
info@nixniws.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
NIXNIWS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt via afgifte
visitekaartje in persoonlijk contact, in e-mail of anders.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken :
Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam
Adresgegevens
E-mailadres

o
o
o
o

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die
wij verwerken
•
•

Bankrekeningnummer
Telefoonnummer

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NIXNIWS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw
persoonsgegevens zolang als nodig is om de activiteiten uit te voeren die in deze
Privacyverklaring zijn uiteengezet, anderszins aan u meegedeeld zijn of zolang als
toegestaan door toepasselijke wetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden
NIXNIWS verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen
kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Met bedrijven die uw gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
NIXNIWS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij
gebruiken
NIXNIWS gebruikt geen cookies. Dus geen technische, functionele of analytische
cookies die inbreuk maken op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
ons bedrijf en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wilt u gebruik
maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft
u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuurt u dan een
gespecificeerd verzoek naar info@nixniws.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs bij 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. NIXNIWS zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval
binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
NIXNIWS wilt u er tevens op wijzen 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

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NIXNIWS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met Team Gegevensbescherming via
info@nixniws.nl

