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Dit is de privacyverklaring van NieuwsteOrganiseren.nl
Hierin staat beschreven hoe wij met jouw persoonlijke
gegevens omgaan en welke informatie wij verzamelen.
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Voorwoord

Inhoudsopgave

NieuwsteOrganiseren.nl hecht zeer veel
waarde aan de bescherming van jouw
privacy. Dat doen we al sinds 2001 en
dat blijven we doen. Daarom zetten wij
ons ervoor in om, bij het gebruik van onze
websites (NieuwsteOrganiseren.nl en
Topjaar.com) en/of onze persoonlijke
diensten, jouw privacy zo goed mogelijk
te beschermen.

NieuwsteOrganiseren werkt toegewijd
aan het beschermen van jouw privacy.
Met de volgende hoofdstukken leggen
we graag aan je uit hoe wij dat doen:
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Met deze privacyverklaring informeren we
je over welke gegevens we verzamelen.
Daarnaast vertellen we waarom we deze
gegevens verzamelen en hoe we jouw
gebruikservaring optimaliseren.
Graag laten we je daarmee zien wat wij
onder integriteit verstaan en hoe we jouw
persoonlijke gegevens beschermen in
overeenstemming met de nieuwe algemene
verordening gegevensbescherming (AVG)
van de EU.
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01 Inleiding

02 NieuwsteOrganiseren.nl

Wij wijzigen onze privacyverklaring soms,
bijvoorbeeld door wetswijzigingen die
relevant zijn. Daarom adviseren we je om
onze privacyverklaring periodiek te lezen.

NieuwsteOrganiseren.nl is een bureau voor
organisatievernieuwing en onze rechtsvorm is een eenmanszaak. Wij inspireren,
coachen en verbinden, en bieden online
applicaties met als focus zelfsturing vanuit
passie en anders samenwerken: slimmer,
beter en leuker.

Als wij wijzigingen aanbrengen, dan maken
we dat uiteraard direct kenbaar en dat
doen we onder de rubriek ‘Laatste nieuws’
op onze website.
Deze privacyverklaring is voor het laatst
gewijzigd op 23 mei 2018.

Wij bestaan sinds 2001 en zijn een Social
Enterprise. Wij zijn impact-gedreven. Onze
winst gebruiken wij deels om ons bedrijf te
draaien en ook om nieuwe investeringen te
doen zodat onze positieve impact groeit.
Het andere deel van onze winst doneren
wij aan een goed doel dat wij hebben
opgericht met de naam: United by Passion
(Stichting). Ook op deze manier dragen wij
bij aan maatschappelijke vernieuwing.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door
NieuwsteOrganiseren.nl verzameld worden.
Daarom is het goed dat jij weet wat wij
daarmee doen en hoe je jouw wensen over
jouw gegevens bij ons kan aangeven.
Daarover gaat deze privacyverklaring. We
streven naar maximale tevredenheid. Laat
het ons alsjeblieft weten als jij je toch niet
prettig voelt bij hoe we met jouw gegevens
omgaan.

Onze contactgegevens zijn:
E-mail : Martijn@NieuwsteOrganiseren.nl
Mobiel : 06 - 21 204 403
Adres : Groesbeeksedwarsweg 294
Postc. : 6521 DW
Plaats : Nijmegen
BTW-nr : NL1832.68866.B02
KVK-nr : 53252624
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03 Doelen gegevens verzamelen
Er zijn enkele doelen waarvoor NieuwsteOrganiseren.nl persoonlijke gegevens verzameld. Deze worden hieronder toegelicht.
Nieuwsbrieven delen
NieuwsteOrganiseren.nl stuurt via e-mail
nieuwsbrieven. Dat doen we maximaal
twee keer per maand. Deze nieuwsbrieven
zijn enerzijds commercieel en anderzijds
gericht op kennisdeling. Je voor- en
achternaam en e-mailadres worden
verzameld via het daarvoor bestemde
formulier op onze website. Daarnaast kan
je mondeling of tekstueel aangeven dat je
de nieuwsbrieven graag wilt ontvangen.
Persoonlijke ontwikkeling
Eén van onze kernactiviteiten is coachen
en dat doen we zowel individueel als in
groep en teamverband. Vanzelfsprekend
verrichten wij deze activiteit alleen als
mensen daar zelf voor kiezen en dat doen
we sinds 2001 op basis van onder meer
de kernwaarde integriteit. Elke persoon die
wij ontmoeten kiest zelf welke informatie
hij of zij vrijwillig met ons wil delen. Wij
respecteren ieders grens daarin en wij
moedigen de mensen die wij ontmoeten
aan om die grens ook goed voor zichzelf
te bewaken. Dat zit in ons DNA.

Regelmatig maken wij tijdens coachingsgesprekken aantekeningen en dat doen we
voor degene(n) die wij mogen coachen.
Deze notities dienen hun persoonlijke en/of
professionele ontwikkeling. Wij maken deze
aantekeningen met de bedoeling om deze
informatie overzichtelijk geordend aan hen
terug te geven. In de praktijk merken we
namelijk dat dit mensen zeer ondersteunt.
Mocht het zo zijn dat wij privacygevoelige
informatie noteren, dan zullen wij dat onmiddelijk kenbaar maken aan degene(n)
die wij op dat moment ontmoeten en
duidelijk vertellen hoe wij daarmee omgaan.
Dat doen wij zowel mondeling als op papier
met een coachings-overeenkomst. Dit
laatste betreft één A4-tje met een duidelijke
uitleg en een heldere samenvatting van de
gemaakte afspraken over hoe wij omgaan
met persoonlijke informatie, die tijdens
coachingsgesprekken wordt verkregen.
Wij vragen vervolgens om dit document
voor akkoord te ondertekenen en vanzelfsprekend verwijzen wij daarin ook naar
onze privacyverklaring. Uiteraard ontvangt
iedere betrokkene een exemplaar dan wel
(digitale) kopie van het ondertekenende
document.

Gelijkgestemden verbinden
NieuwsteOrganiseren.nl heeft een groot
netwerk van vernieuwingsgezinde
organisaties en professionals opgebouwd.
Het komt voor dat wij mensen met elkaar in
verbinding brengen om elkaar te inspireren.
Dat gebeurt uiteraard alleen op jouw eigen
verzoek en na wederzijdse toestemming.
Interviews delen
NieuwsteOrganiseren.nl schrijft boeken en
brengt eigen interviews uit en deelt deze via
haar website, social media en e-mail. Dat
doen we in de vorm van online berichten,
eventueel aangevuld met PDF-bestand(en),
Podcast en/of Film. Voor aanvang van een
interview overhandigen wij geïnterviewden
een interview-overeenkomst. Dit is één A4tje met een duidelijke uitleg en een heldere
samenvatting van de gemaakte afspraken
over hoe wij omgaan met persoonlijke
informatie die tijdens het interview wordt
verkregen. Wij vragen vervolgens om dit
document voor akkoord te ondertekenen
en vanzelfsprekend verwijzen wij daarin ook
naar onze privacyverklaring. Uiteraard ontvangt iedere betrokkene een exemplaar of
(digitale) kopie van het door hen ondertekende document. Het interview zal na afname pas gepubliceerd worden, als de
betrokkene daarvoor toestemming geeft.

Google Analytics
De website van NieuwsteOrganiseren.nl
verzamelt jouw gegevens om de website
te verbeteren. Dit gebeurt met Google
Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en
zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie
zoals de duur van je websitebezoek of de
pagina’s die je veel bezoekt.
Tot slot
Alle gegevens worden alleen verwerkt met
jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel
ter uitvoering van de overeenkomsten die
worden aangegaan.
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04 Ontvangers

05 Opslag periode

De gegevens die NieuwsteOrganiseren.nl
ontvangt en verwerkt worden beheerd
met:

Jouw gegevens worden voor langere tijd
bewaard door NieuwsteOrganiseren.nl,
maar nooit langer dan nodig is voor het
uitvoeren van activiteiten, tenzij we op
grond van een wettelijke regeling jouw
gegevens langer moeten bewaren.

01. Wordpress
Onze nieuwsbrieven worden verzonden
met Wordpress. Op het moment dat jij je
aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw
e-mailadres, voornaam en achternaam
automatisch opgeslagen in de daarvoor
bestemde lijst binnen Wordpress.
02. Leaseweb Global BV
De e-mail van NieuwsteOrganiseren.nl
wordt gehost bij Leaseweb Global BV.
Als jij contact opneemt via de formulieren
op de website of via e-mail, dan worden
die betreffende mails opgeslagen op de
servers van Leaseweb Global BV. Ook
onze website NieuwsteOrganiseren.nl
en de back-ups van de website worden
gehost bij Leaseweb Global BV. Gegevens
die jij eventueel achterlaat op de website
van NieuwsteOrganiseren.nl staan ook
op de servers van Leaseweb Global BV.
03. Hademax Internet Oplossingen
De website en back-ups van de website
Topjaar.com worden gehost bij Hademax
Internet Oplossingen. Gegevens die jij
achterlaat op topjaar.com staan dus ook
op hun servers opgeslagen.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres, voor- en achternaam
worden opgeslagen in Wordpress. De opslag van jouw persoonlijke gegevens is
voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk
uitschrijven wanneer je maar wilt via de
link onderaan de nieuwsbrieven of door
een mail te sturen.
02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt
met NieuwsteOrganiseren.nl via e-mail,
dan worden die gegevens die jij meestuurt,
zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam,
en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal drie
jaar terug bewaard.
03. Google Analytics
De gegevens die Google Analytics op de
website verzameld zijn anoniem, dus niet
verbonden aan jouw naam, bedrijf of emailadres. Deze gegevens worden voor
onbepaalde tijd bewaard binnen Google
Analytics.

04. Coaching
De gegevens die wij (na toestemming via
de getekende coachings-overeenkomst)
verkrijgen, worden tot drie jaar terug
bewaard, tenzij anders aangegeven in de
coachings-overeenkomst. In het laatste
geval zullen wij de afgesproken afwijkende
termijn aanhouden.
05. Interviews
De gegevens die wij (na toestemming via
de getekende interview-overeenkomst)
verkrijgen, worden voor onbepaalde tijd
bewaard, tenzij anders aangegeven in de
interview-overeenkomst. In het laatste
geval zullen wij de afgesproken afwijkende
termijn aanhouden.
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07 Jouw rechten
06 Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens
geen fysieke kopieën gemaakt. Je
gegevens worden alleen beheerd in de
eerdergenoemde systemen en software,
en op afzonderlijke laptops.
Persoonsgegevens die door NieuwsteOrganiseren.nl of door de eerder genoemde derden worden beheerd,
zijn alleen toegankelijk via de hiervoor
genoemde software of laptops en zijn
beveiligd met een wachtwoord.
Apparaten die jouw gegevens openen
zijn zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt
verder beperkt tot alleen de benodigde
apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan
onze website beveiligd door een SSL
certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van NieuwsteOrganiseren.nl prive is. Je kan deze
beveiliging herkennen aan het groene
slotje voor de URL.

01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw
gegevens op te vragen die bij NieuwsteOrganiseren.nl vastgelegd en bewaard
worden. Dit doe je door een e-mail te
sturen of telefonisch contact op te nemen
met NieuwsteOrganiseren.nl. Je krijgt dan
een overzicht van jouw gegevens.
02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn jouw
gegevens veranderd? Je hebt het recht
om dit te laten rectificeren door NieuwsteOrganiseren.nl. Je gegevens omtrent de
nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke e-mail.
03. Recht op overdracht
Mocht je de gegevens nodig hebben die
bij NieuwsteOrganiseren.nl zijn opgeslagen,
in het geval je overstapt naar een andere
partij of dienst, dan heb je natuurlijk het
recht op overdracht. Hierbij dient NieuwsteOrganiseren.nl al jouw gegevens over te
dragen aan de andere partij.
04. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij
NieuwsteOrganiseren.nl vastgelegd zijn?
Dan heb je het recht op het laten wissen
van jouw gegevens.

05. Recht op klacht indienen
Je hebt het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens,
als je vindt dat NieuwsteOrganiseren.nl niet
op de juiste manier met jouw gegevens om
gaat. Dit kan via deze link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/
zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-persoonsgegevens
06. Recht op stop gegevensgebruik
Wil je niet dat NieuwsteOrganiseren.nl jouw
gegevens gebruikt? Dan heb je het recht
op het stoppen van het gebruik van jouw
persoonsgegevens.
Tot slot
Het gebruik maken van deze rechten kan
via Martijn@NieuwsteOrganiseren.nl onder
toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het
paspoort, id- bewijsnummer en BSN
onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is
om binnen een week op jouw e-mail te
reageren.
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NieuwsteOrganiseren draagt met al haar activiteiten bij aan een
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inspirerende samenleving met mensen die, vanuit hun passies,
met elkaar en de natuur in harmonie zijn.

08 Plichten
NieuwsteOrganiseren.nl verwerkt
persoonsgegevens op grond van een
gerechtvaardigd belang, namelijk een
continuïteit-belang. Denk hierbij aan
het aanbieden van kennis, diensten of
producten van NieuwsteOrganiseren.nl
via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit
verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te
leveren, zijn de minimale benodigde
gegevens voor het aanbieden van de
kennis, diensten of producten. Je emailadres is bijvoorbeeld nodig om de
nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze
verplichte gegevens niet worden aangeleverd, dan kan NieuwsteOrganiseren.nl
de betreffende informatie niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt
gedeeld met NieuwsteOrganiseren.nl met
anderen dan de hiervoor genoemde
partijen te delen (voor bijvoorbeeld het
aanbieden van een dienst), dan zal daar
eerst jouw toestemming voor worden
gevraagd.

NieuwsteOrganiseren.nl heeft het recht
om gegevens te openbaren wanneer dit
wettelijk is vereist dan wel als NieuwsteOrganiseren.nl dit gerechtvaardigd acht
om te voldoen aan een juridisch verzoek/
proces of om de rechten, eigendom of
veiligheid van NieuwsteOrganiseren.nl te
beschermen. Daarbij trachten wij altijd
jouw recht op privacy zoveel mogelijk te
respecteren.
Heb je toch nog vragen?
We hebben deze privacyverklaring met
zorg samengesteld. Heb je echter toch
nog onbeantwoorde vragen? Neem dan
gerust contact met ons op. We staan je
graag te woord!

