PRIVACYSTATEMENT
ONDERNEMERSTOETS
Voor verwerkingsverantwoordelijken
Privacyverklaring st. Ondernemerschap (Ondernemerstoets).

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle kandidaten, franchise formules en partners van
Ondernemerstoets en alle bezoekers van de website van Ondernemerstoets.
Ondernemerstoets is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
omschreven in deze privacyverklaring. Onder Ondernemerstoets wordt in deze
privacyverklaring verstaan: st. Ondernemerschap.
Parklaan 26
3016 BC
Rotterdam
KvK: 233243294
aschwin@ondernemerstoets.com

Op de website van Ondernemerstoets worden persoonsgegevens verzameld. Wij respecteren
de privacy van de bezoekers van onze website, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Om deze reden, worden de door
ons verzamelde persoonsgegevens dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Het gebruik van persoonsgegevens is voor doorverwijzing naar een Franchiseformule waar u
als bezoeker (kandidaat) na het invullen van de toets mee in contact wilt komen. Desgewenst
kunt u Ondernemerstoets vragen, mocht u niet voor Franchisenemer gaan maar op zoek bent
naar commerciele ondernemende baan, haar netwerk voor u open te stellen. Ook kan een van
onze Franchiseformule door hun expertise u uitkomst van de scan toelichten.

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter, waaronder
persoonsgegevens. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens
die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier en of toets) of
waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw
persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming
voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Uw
persoonsgegevens worden in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en de Gedragscode Verwerkingen Persoonsgegevens Verzekeraars
hieraan stelt, verwerkt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1. het verlenen van toegang tot onze website https://www.Ondernemerstoets.nl voor de
Ondernemerstoets en kunnen na uw toestemming doorverwijzen naar eens van onze
franchiseformules of partners.
2. het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
3. het opnemen van contact met u, indien u hierom verzoekt
4. het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
5. het verbeteren en evalueren van onze website en diensten
6. het interessanter maken van het internetaanbod door het tonen van reclame en
informatie die aansluit bij uw belangstellingen
7. het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via
sociale netwerken, waaronder Facebook
8. om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen en voor statistische analyses
9. voor het bestrijden van fraude
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken,
tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of
moeten doen.

Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:
1.
2.
3.
4.

Uw NAW-gegevens
Uw E-mailadres
Uw geslacht
Desgewenst extra info voor de uitkomst van de toets om betere scan te kunnen maken
m.b.t. ondernemerschap
5. Desgewenst uw telefoonnummer

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden te bereiken. Ondernemerstoets hanteert in die gevallen de wettelijke
termijn. Back-ups worden systematisch verwijderd. De maandelijkse back-up wordt na 12
maanden verwijderd.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derde partijen

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze
website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande
toestemming. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij
dit op basis van de wet mogen of moeten. Zo besteden wij sommige werkzaamheden uit, omdat
soms specialistische kennis van derden beter is of omdat het bij Ondernemerstoets ontbreekt
aan bepaalde kennis. Uw geeft daar zelf vooraf toestemming voor. Het kan dan voorkomen dat
uw gegevens gedeeld worden met derden.

Wij stellen duidelijke eisen aan de verstrekking van gegevens aan derden en zorgen ervoor dat
deze gegevens uitsluitend voor het afgesproken doel worden gebruikt. Daarnaast zorgen wij
ervoor dat deze derden de gegevens beschermen en vernietigen zodra de gegevens niet nodig
meer zijn. Tot slot is Ondernemerstoets in sommige gevallen wettelijk verplicht om bepaalde
gegevens ter verstrekken aan bijvoorbeeld politie, justitie of de belastingdienst.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links
met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om
de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat
maken.

Gebruik sociale mediakanalen
Wanneer u met Ondernemerstoets communiceert via sociale mediakanalen zoals WhatsApp,
Facebook en Twitter, kan het zijn dat Ondernemerstoets persoonlijke informatie over u
ontvangt. Ondernemerstoets gebruikt deze gegevens om zo goed mogelijk te reageren op uw
verzoeken. Naast de privacyverklaring van Ondernemerstoets, geldt ook de privacyverklaring
van de betreffende sociale mediakanalen. Lees deze privacyverklaringen dan ook goed door.
Zie de volgende links voor: Privacybeleid WhatsApp, Privacybeleid Facebook en Privacybeleid
Twitter.

Persoonlijk contact
Als bezoeker van de Ondernemerstoets website heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen.
Het persoonlijk contact vraagt u nooit uit eigen beweging om persoonsgegevens.

Profilering klantgegevens
Ondernemerstoets kan gebruikmaken van profilering. Profilering betekent dat wij gegevens over
u verzamelen, analyseren en dit combineren om u in een bepaalde interessecategorie te
plaatsen. Hiervoor kopen wij ook datasets aan bij derde partijen. Profilering zorgt ervoor dat de
inhoud van onze marketingactiviteiten beter bij u aansluit. Uw profiel wordt nooit gebruikt om u
uit te sluiten van bepaalde producten en/of diensten.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van,
en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken.
Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de
toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen
regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten
behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.
Wij hebben een SSL verbinding, en alleen personeel heeft toegang tot de gegevens. Met
andere partijen, zoals onze website bouwer, is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Uw rechten
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze
gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. U heeft de volgende rechten:

Recht op inzage in uw persoonsgegevens: u heeft het om een overzicht te krijgen van de
persoonsgegevens die wij van u verwerken.
Recht op correctie van uw persoonsgegevens: indien wij onjuiste of onvolledige
persoonsgegevens van u verwerken heeft u het recht op verbetering of aanvulling van de
betreffende persoonsgegevens.
Recht op beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens en recht op bezwaar: in
sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet
tijdelijk) te beperken, bijvoorbeeld als u de juistheid van de persoonsgegevens in twijfel trekt of
als u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.
Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens: in sommige gevallen heeft u recht op het
verwijderen van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet langer
nodig zijn of u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.
Een verzoek tot uitoefening van uw rechten kunt u indienen door contact op te nemen. Via
contactformulier op onze site kunt uw ons bereiken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Ondernemerstoets doet kunt u
contact opnemen via contactformulier op onze site.
Indien u een verzoek tot uitoefening van een van deze rechten per post indient, verzoeken wij u
telefoonnummer bij te voegen. Dan kunnen wij persoonlijk telefonisch controleren of u de juiste
persoon bent.
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot onze verwerkingen van uw
persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen
op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacy- en
cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 07 september 2018.

