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Nootjebal, gevestigd aan Kuifeend 35 – 2643MD Pijnacker, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Door toestemming te geven geef je akkoord op de voorwaarden zoals beschreven in
deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://www.nootjebal.nl
info@nootjebal.nl
Jouw privacy is voor Nootjebal van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de
relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:
•
•
•
•
•

Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens

verwerken, via deze privacyverklaring;

Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig

zijn voor onze doeleinden;

Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens,

mocht toestemming verplicht zijn;

Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te

beschermen;

Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw
verwerkte persoonsgegevens bij ons.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken.
In deze privacyverklaring leggen we uit hoe de gegevensverwerking geschiedt en
voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.
Persoonsgegevens
Nootjebal 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
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Doel verwerking persoonsgegevens
Nootjebal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1. Het afhandelen van jouw betaling
2. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren
3. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
4. Wettelijke verplichting volgens de belastingwet.
Het is noodzakelijk om jouw gegevens (voor- en achternaam, adresgegevens en emailadres/telefoonnummer) te verwerken ter uitvoering van de overeenkomst.

Bewaren persoonsgegevens
Nootjebal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijn voor jouw persoonsgegevens: maximaal twee jaar.
Rechten betrokkenen
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 Nootjebal en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen
om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou te
sturen.
Cookies
Nootjebal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies
die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw device. De cookies
die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en
jouw gebruiksgemak.
Beveiliging
Nootjebal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij door de
gegevens op te slaan op een beveiligde server, voorzien van een beveiliging middels
een wachtwoord.

