Privacyverklaring NLW Groep N.V.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Wij vinden het namelijk van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons hierbij aan de
eisen uit de privacywetgeving. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u
gebruikt kunt maken van die rechten. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van NLW Groep N.V.,
en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Wij kunnen de
volgende persoonsgegevens verwerken:

Particuliere gegevens
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw BSN-nummer
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw CV-gegevens
• Uw IP-adres

Zakelijke gegevens
• Uw bedrijfsnaam
• Voor- en achternaam contactpersoon
• Uw functie
• Uw telefoonnummer
• Uw mobiele nummer
• Uw e-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens, strafrechtelijke gegevens en het BSN zijn gevoelige gegevens. Bijzondere
persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over gezondheid, biometrische gegevens, etnische gegevens of
gegevens betreffende ras. Wij verwerken deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is. Uw BSN gebruiken we
alleen als dat wettelijk is toegestaan.
Verder verwerken we bijzondere persoonsgegevens als dat wettelijk is toegestaan, omdat u deze gegevens zelf
openbaar heeft gemaakt of met uw toestemming. Geeft u ons toestemming om bijzondere persoonsgegevens
over u vast te leggen? Of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken we deze gegevens alleen als
dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Heeft u ons toestemming gegeven om bijzondere
persoonsgegevens vast te leggen? Dan kunt u die toestemming altijd intrekken. We controleren actief of
gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, ook daadwerkelijk niet worden geregistreerd.

Verwerkingsdoeleinden
We verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt,
en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt
kunt worden.
Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten
overeenkomst.

Bewaartermijn
We zullen de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld
is, om doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Verstrekking aan derden
We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met u, dan wel indien dit wettelijk verplicht is. Wanneer wij uw gegevens aan een derde
verstrekken, zorgen wij er o.a. voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit doen wij
door met organisaties die uw gegevens verwerken een verwerkersovereenkomst te sluiten. Ook komen wij hierin
overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Dit om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NLW-Groep blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Beveiliging
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik,
verlies, ongeautoriseerde toegang, en andere ongewenste handelingen van uw persoonsgegevens tegen te
gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot
gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, over te dragen of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, rectificatie, overdracht of verwijdering sturen naar info@nlw.nl. We zullen zo snel mogelijk,
maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt
aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet
toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden
gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan
te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Contactgegevens:
Bezoekadres:
NLW Groep N.V.
Smakterweg 19
5804 AE Venray
Postadres:
NLW Groep N.V.
Postbus 29
5800 AA Venray
Vragen over deze privacyverklaring en het privacybeleid van deze website, kunt u stellen per e-mail via
info@nlw.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer
u bijvoorbeeld de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door NLW Groep N.V. verzamelde persoonsgegevens,
kunt u contact met ons opnemen via info@nlw.nl.
Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook
het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

