Privacyverklaring NBEC bij lidmaatschap
NBEC U.A is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
NBEC U.A.
Contactpersoon: Mw. J. Heijstek, directeur-bestuurder
Terracottastraat 30
1339 AX ALMERE
Telefoon: 036-5483146 (op werkdagen bereikbaar van 8:30 tot 17:30)
E-mail: info@nbec.nl
KvK: 11056576
Persoonsgegevens die wij verwerken:
NBEC U.A. verwerkt de persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt wanneer je lid wordt van
de coöperatie. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Bedrijfsnaam en gegevens (soort organisatie/ KvK)
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Man/vrouw
Diploma’s
VOG
Bankgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
NBEC U.A. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
NBEC U.A. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen
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Uitvoering overeenkomst:
•

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren.

Uitvoering bijbehorende administratieve taken:
•
•

Verwerking persoonsgegevens ten behoeve van de facturatie van de geleverde dienst.
Verwerking persoonsgegevens ten behoeve van vermelding op de website van de NBEC
zodat inzage gegeven wordt aan het (aspirant) lidmaatschap.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
NBEC U.A. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is.
Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap
Delen van persoonsgegevens met derden:
NBEC U.A. deelt jouw persoonsgegevens niet met andere instanties.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
NBEC U.A. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen eerder
dan de door ons aangegeven termijn. Wij verzoeken je dit aan ons kenbaar te maken via e-mailadres:
info@nbec.nl.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
NBEC U.A. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan.
De computer waarop de gegevens worden gebruikt is beveiligd met een wachtwoord, evenals de
harde schijf en de back-up schijf. Als je het idee heeft dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of
er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@nbec.nl. De NBEC U.A.
heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
•
•
•
•
•

Beveiliging inlog computer
Beveiliging inlog op harde schijf
Versleuteling van gegevens naar back-up harde schijf
Versleuteling van de computer
Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
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