Privacy Reglement
NOTIVID neemt uw privacy zeer serieus en zal uw gegevens op een veilige manier verwerken. Op deze
pagina staat het privacy reglement van NOTIVID. We adviseren u om dit privacy reglement aandachtig
door te nemen.

Wie zijn wij
NOTIVID verzameld de door u verstrekte persoonsgegevens en gebruikt deze om u van dienst te kunnen
zijn. NOTIVID is gevestigd te Leeuwarden aan de François Haverschmidtwei 2. U kunt ons bereiken op
058-7410001 of via info@notivid.nl.

Functionaris Gegevensbescherming
Om te borgen dat er verantwoord wordt omgegaan met uw persoonsgegevens heeft NOTIVID een
functionaris gegevensbescherming aangesteld. Onze functionaris gegevensbescherming is:
Paul Scheper info@notivid.nl
06-24127694

Welke informatie verwerkt NOTIVID
Contractgegevens
Ten behoeven van de uitvoer van het contract worden de gegevens van contactpersonen binnen uw
organisatie opgeslagen, hiervoor verwerken wij de volgende gegevens: naam, e-mailadres, functie, vast
telefoonnummer en mobiele telefoonnummer.

Gebruikers
Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van NOTIVID wordt er een useraccount voor de
gebruiker aangemaakt, hiervoor verwerken wij naam, e-mailadres en mobiele telefoonnummer.

Cookies
De NOTIVID website maakt geen gebruik van cookies.
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Gebruik van gegevens
NOTIVID gebruikt uw gegevens alleen voor de volgende doeleinden:
•
•

Om de afgenomen dienst te kunnen verlenen
Om u informatie te zenden omtrent de eigen diensten van NOTIVID

•

Om geanonimiseerde statistische data te verzamelen en om de dienst te beveiligen • Om
informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen
Om de kwaliteit van de dienstverlening van NOTIVID te verbeteren.

•

Bewaren van gegevens
Gegevens omtrent het gebruik van de dienst worden binnen 3 maanden na beëindiging van de
dienstverlening vernietigd.
Gegevens ten behoeve contractbeheer worden verwijderd na drie maanden na het voldoen van de
laatste factuur.
Fiscale gegevens worden 7 jaar bewaard, dit is wettelijk verplicht.

Delen van gegevens
Zonder uw expliciete toestemming zal NOTIVID uw Persoonsgegevens niet aan derde partijen
verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). NOTIVID
kan uw gegevens wel verstrekken aan derden indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst
aan u en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch
gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP-adres). Ten slotte kan NOTIVID uw gegevens aan derden
verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is
als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen
rechten.

Buiten de EER
Voor zover Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in overeenstemming met dit Privacy
Reglement, en deze derde partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie, gebeurt een dergelijke
doorgifte enkel indien dat land een passende beveiligingsniveau waarborgt, of indien de doorgifte
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en NOTIVID, of voor het nemen van
precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van u en die noodzakelijk zijn voor het
sluiten van een overeenkomst.

Bescherming van gegevens
NOTIVID zal uw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met
de Wet bescherming persoonsgegevens, de Algemene Verordening Persoonsgegevens en eventueel
andere toepasselijke wetgeving verwerken.
NOTIVID zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw Persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
NOTIVID zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.
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Inzage in persoonsgegevens
U kunt te allen tijde (de verwerking van) uw Persoonsgegevens inzien of corrigeren. U kunt zich vrijelijk
en met redelijke tussenpozen tot NOTIVID wenden met het verzoek u mede te delen of uw
Persoonsgegevens worden verwerkt. NOTIVID deelt u schriftelijk binnen vier weken mee of uw
Persoonsgegevens worden verwerkt. Vervolgens kan u NOTIVID verzoeken deze te verbeteren, aan te
vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden
van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk
voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. NOTIVID deelt u binnen
vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk mede of dan wel in hoeverre hij aan het verzoek
voldoet. Een weigering is te allen tijde met redenen omkleed. Een beslissing tot verbetering, aanvulling,
verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.
Bij verwijdering van Persoonsgegevens zullen wij enkel een geanonimiseerde archiefkopie van de
gegevens bewaren.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van NOTIVID?
Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via de websites van NOTIVID
zijn verkregen. Op de websites kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. NOTIVID
accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van)
websites of diensten van derden.

Wijzingen in het Privacy Reglement
Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kunt u een e-mail sturen aan
info@notivid.nl.
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