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PRIVACY VERKLARING
NTWRKPLK
www.NTWRKPLK.nl

NTWRKPLK
NTWRKPLK is een VOF die verantwoordelijk is voor conceptontwikkeling en
trendonderzoek bij verschillende bedrijven. NTWRKPLK verhuurt flex-werkplekken,
vergaderruimten en coachings ruimte. NTWRKPLK is verantwoordelijk voor de
persoonsgegevens die u met ons deelt. Wanneer we het hebben over ‘wij’, ‘ons’ of
‘NTWRKPLK’ dan bedoelen wij deze VOF.

PRIVACY ALGEMEEN
NTWRKPLK verzamelt en verwerkt enkel en alleen uw persoonsgegevens voor zover u
gebruik maakt van de diensten van NTWRKPLK c.q. NTWRKPLK en/of omdat u deze zelf
bij het invullen van een contactformulier op de website van NTWRKPLK heeft verstrekt.
NTWRKPLK doet niets geks met uw gegevens en zal ze al helemaal niet verkopen. Wij
behandelen de verkregen gegevens vertrouwelijk. De verwerking van de gegevens gebeurt
in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).
Voor de (werking van de) website van NTWRKPLK wordt gebruik gemaakt van een aantal
diensten en plug-ins van derden. Hieronder is informatie opgenomen over de diensten
waar NTWRKPLK gebruik van maakt en wat zij mogelijk met de verworven informatie
doen.

VERZAMELDE GEGEVENS
NTWRKPLK gebruikt vooralsnog Google Analytics (zie hieronder) om onder meer te zien
hoe bezoekers op de site terecht zijn gekomen. Wij ontvangen daarbij geen IP-adressen of
andere persoonsgegevens. Neemt u met ons contact op, dan zullen we de door u opgegeven
naam en het door u gebruikte e-mailadres opslaan. Vraagt u een offerte aan, wordt u klant
of member van NTWRKPLK, dan worden uw naam en contactgegevens opgeslagen. Bij
zakelijke klanten zal het KvK nummer gecontroleerd worden.
Indien u deelneemt aan NTWRKPLK worden er diverse persoonsgegevens van u
verzameld. Hierbij kan worden gedacht aan naam, leeftijd, fotoportretten, beroep,
gezinssamenstelling, beroep, opleiding, enz. Door gebruik te maken van de diensten van
NTWRKPLK c.q. NTWRKPLK geeft u toestemming voor het verzamelen, gebruiken/
verwerken en publiceren van de door u verstrekte persoonsgegevens op de website van
NTWRKPLK, waaronder de gemaakte fotoportretten. De door u gegeven toestemming
kan ten alle tijden worden ingetrokken.
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DOEL
De verzamelde gegevens worden gebruikt om contact op te kunnen nemen, zoals het
beantwoorden van vragen of toezenden van documenten. Persoonsgegevens worden niet
openbaar gemaakt of aan derden verstrekt, tenzij dit in het kader van de dienstverlening
noodzakelijk is en/of hiervoor stemming is gegeven, of voor zover deze worden opgeslagen
op servers, waarvoor wij diensten van derden afnemen. Met deze partijen hebben wij
verwerkersovereenkomsten gesloten om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.
NTWRKPLK biedt een platform voor de ondernemende, creatieve Amersfoortse vrouw.
De verzamelde persoonsgegevens worden door NTWRKPLK verwerkt en gepubliceerd
op de website van NTWRKPLK om personen met elkaar in contact te kunnen brengen en
onder andere informatie, kennis en ideeën te kunnen uitwisselen.

TERMIJN
NTWRKPLK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer
dan 7 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen en één en
ander niet in strijd is met de wet.

DELEN MET DERDEN
NTWRKPLK verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

UW RECHTEN
Wij willen u erop attent maken dat u verschillende rechten heeft:

Recht op informatie
Wat houdt dit in? U heeft het recht om duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie
te ontvangen over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, en over uw rechten. Daarvoor
is deze privacyverklaring opgesteld, om u te informeren over uw rechten en welke
persoonsgegevens wij van u verzamelen.

Recht op inzage
Wat houdt dit in? U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien. Hiervoor
kunt u een inzage opvraag doen via de contactgegevens hieronder. U heeft niet het
recht om persoonsgegevens op te vragen van een ander. Er zijn bepaalde voorwaarden
waaronder wij deze inzage kunnen weigeren. Meer leest u hierover door te klikken op deze
link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-inzage
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Het kan zo zijn dat wij uw identiteitsbewijs vragen voordat wij ingaan op uw aanvraag.
Mogelijk kunnen er ook kosten in rekening gebracht omtrent administratieve handelingen.

Recht op correctie
Wat houdt dit in? U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze
feitelijk onjuist of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, verouderd
zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. U kunt een verzoek indienen via
de contactgegevens hieronder.
Het rectificatierecht is niet bedoeld voor het corrigeren van professionele indrukken,
meningen en conclusies waarmee iemand het niet eens is, voor zover dit van toepassing
of belang is. Meer leest u over uw recht op correctie door op deze link te klikken: https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/ zelf-doen/privacyrechten/recht-op-rectificatie

Recht op om vergeten te worden
Wat houdt dit in? U heeft het recht om een aanvraag te doen om al uw gegevens te laten
verwijderen. Dit kan omdat NTWRKPLK de gegevens niet meer nodig heeft, u heeft
eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan NTWRKPLK voor het gebruik van
uw gegevens, maar trekt die toestemming nu in of om de volgende redenen: bezwaar,
onrechtmatige verwerking, wettelijk bepaalde bewaartermijn of als u jonger dan 16 jaar
bent.
Meer over dit recht en verdiepende informatie op bovengenoemde redenen leest u
hier:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-opvergetelheid Wilt u een verzoek indienen? Dan kunnen wij om uw identiteitsbewijs vragen.

Recht op bezwaar maken van persoonsgegevens verwerking
Wat houdt dit in? U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van
uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u om welke reden dan ook — met uitzondering
van een contractuele of wettelijke overeenkomst — een aanvraag kan doen om uw
persoonsgegevens te laten verwijderen. Hierover kunt u contact opnemen via de
contactgegevens hieronder.
Meer over dit recht en verdiepende uitleg vindt u door op deze link te klikken: https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-van-bezwaar

Recht op overdragen van gegevens
Wat houdt dit in? U heeft het recht om een aanvraag in te dienen voor het overdragen van
uw gegevens. Deze gegevens zullen eenvoudig overgedragen worden in een door iedereen
leesbaar format. Hier zijn wel de algemene voorwaarden van op toepassing en kunnen per
contractueel verband variëren. Controleer daarom altijd uw persoonlijk contract die u
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u heeft afgesloten met NTWRKPLK.
Wilt u uw gegevens opvragen? Neem dan contact op via de contactgegevens
hieronder.
Recht op klagen bij autoriteit persoonsgegevens
Wat houdt dit in? U heeft het recht om een privacy klacht in te dienen. Wij verzoeken u
eerst contact op te nemen met NTWRKPLK via de contactgegevens hieronder. Mocht u er
niet uitkomen, dan staat u volledig in uw recht om een klacht in te dienen via de Autoriteit
Persoonsgegevens in uw land. Via deze link vindt u meer informatie hoe u een klacht of
tip in kunt dienen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelfdoen/privacyrechten/
privacyklacht-indienen

Recht op beperkingen
Wat houdt dit in? U heeft recht op dat de verwerking van uw gegevens door ons beperkt
wordt, zodat we de gegevens kunnen bewaren maar ze niet kunnen gebruiken of verder
verwerken. Dit recht is van toepassing in een aantal omstandigheden als vermeld in
de Algemene Verordening Gegevensbescherming: gegevens zijn mogelijk onjuist, de
gegevens zijn onrechtmatig verzameld, wanneer de gegevens niet meer nodig zijn of als u
bezwaar maakt tegen het verzamelen van uw gegevens.
Meer over uw recht op beperkingen leest u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
nl/zelf- doen/privacyrechten/recht-op-beperking-van-de-verwerking

Recht om cookies uit te schakelen
Wat houdt dit in? U heeft het recht om cookies uit te schakelen. De standaardinstelling
van internetbrowsers is in de meeste gevallen om cookies te accepteren, maar u kunt dit
eenvoudig aanpassen in uw browserinstellingen. Hier vindt u een uitleg per browser hoe u
dit kunt doen: https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen-instellen.
Tevens is het mogelijk om via de website van NTWRKPLK per cookie aan te geven welke u
wenst uit te schakelen. Een uitleg hiervan vindt u op de website.
Het kan zijn dat hierdoor bepaalde delen van de website niet volledig naar behoren werken.
In de Cookieverklaring vindt u meer informatie over de cookies waar NTWRKPLK gebruik
van maakt.
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BEVEILIGING
NTWRKPLK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van NTWRKPLK maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van
NTWRKPLK privé is. U herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL en de https
verbinding.
Als u 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 NTWRKPLK
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via welkom@NTWRKPLK.
nl. www.NTWRKPLK.nl is een website van NTWRKPLK.

CONTACT
U kunt contact opnemen met NTWRKPLK via de e-mail – welkom@ntwrkplk.nl - of via de
post:
T.a.v.
NTWRKPLK
Bergstraat 8
3811 NH Amersfoort
KvK nummer: 74400800
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