Privacy Verklaring Outside Inc.
Outside Inc. BV, gevestigd Spaarneplein 2, 2515 VK Den Haag, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Website: https://outside-inc.nl/
Adres: New World Campus, Spaarneplein 2, 2515 VK Den Haag
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens
gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming
Persoonsgegevens stelt.

1. PERSOONSGEGEVENS
Outside Inc. verwerkt persoonsgegevens en bedrijfsgegevens omdat 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:
●
●
●
●
●
●

Organisatienaam
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres

2. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere of gevoelige gegevens te verzamelen over
websitebezoekers.

3. GRONDSLAG VOOR VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS
Outside Inc. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
●

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

●

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name
het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en
gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden
gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.Tevens
optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel
mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

●

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze
diensten, evenementen en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw
expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een
link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan
derden verstrekt.

4. PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Outside Inc. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende categorieën van persoonsgegevens:
●
●
●
●

Klantgegevens > Bewaartermijn tot 3 jaar na beëindiging samenwerking.
Persoonsgegevens deelnemers programma’s > Bewaartermijn tot 10 jaar na afloop van
programma’s
CV's en motivatiebrieven van sollicitanten > Bij afwijzing worden alle documenten na 10
weken verwijderd, inclusief de e-mails waarin deze gegevens staan en bijlagen die zijn
bijgevoegd.
Persoonsgegevens abonnees nieuwsbrief > zolang er niet uitgeschreven wordt.

5. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Outside Inc. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze samenwerking met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
jouw gegevens. Outside Inc. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. COOKIES/VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN
Outside Inc. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
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 Outside Inc. en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou
beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar info@outside-inc.nl.
Outside Inc. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8. PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Outside Inc. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op via info@outside-inc.nl.

9. AANPASSEN PRIVACY STATEMENT
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze
website worden gepubliceerd.

