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VTV Nut en Genoegen, gevestigd aan Provincialeweg 18 1506 MC Zaandam, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Binnen VTV Nut en Genoegen is de secretaris tevens de Functionaris Gegevensbescherming. Hij/Zij is te
bereiken via vtvnutengenoegen@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
VTV Nut en Genoegen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Bedrijfsnaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
VTV Nut en Genoegen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze (digitale) nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
VTV Nut en Genoegen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij zullen de door jou verstrekte gegevens gebruiken
gedurende de duur van de overeenkomst. Binnen 3 maanden na het beëindigen van de overeenkomst,
zullen we je gegevens verwijderen uit onze administratie, tenzij ons vanuit wetgeving of andere externe
verplichting een langere bewaartermijn wordt opgelegd.
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Delen van persoonsgegevens met derden
VTV Nut en Genoegen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw
gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
VTV Nut en Genoegen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Ingesloten inhoud van andere websites
Er bevinden zich op onze site pagina’s die ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld kaarten,
formulieren, video’s, afbeeldingen, Facebook berichten, etc.). De ingesloten inhoud van andere websites
gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen
data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze
ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en
ingelogd bent op die website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het
recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van jouw persoonsgegevens door VTV Nut en Genoegen. Je kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op
de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar vtvnutengenoegen@gmail.com. We reageren zo
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VTV Nut en Genoegen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris of via
vtvnutengenoegen@gmail.com
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