
 

 

Privacybeleid Stichting Nedvang 
 
In deze privacyverklaring legt Stichting Nedvang, gevestigd te (3067KW) Rotterdam aan de 
Schorpioenstraat 290 met KvK-nummer 27282303 (hierna “Nedvang”), uit hoe wij, als 
verwerkingsverantwoordelijke, gegevens die verband houden met u of die u identificeren (hierna 
"persoonsgegevens") verzamelen, delen, gebruiken en/of anderszins verwerken, een en ander in 
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"). 
Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en transparantie daaromtrent. 
Dit Privacybeleid is niet van toepassing op websites of diensten van derden. 
 
Persoonsgegevens en doeleinden voor verwerking 
Wij leveren gebruikers toegang tot onze online registratieprogramma WasteTool. Teneinde met u in 
contact te treden en op uw verzoeken te kunnen reageren, verwerken wij persoonsgegevens. Het gaat 
dan onder meer om uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en mogelijk uw functie. 
 
Wanneer u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, houden wij u incidenteel op de hoogte van 
nieuwe ontwikkelingen. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor dergelijke nieuwsbrieven via een link 
in de desbetreffende e-mail. 
 
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw 
gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dit 
wettelijk verplicht is. 
 
Beveiliging van de persoonsgegevens 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens 
zo optimaal mogelijk te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en misbruik.  
 
Uw rechten 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzaak voor de doeleinden waarvoor de 
persoonsgegevens zijn verkregen. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens in principe bewaren tot u 
geen gebruik meer maakt van WasteTool. U heeft het recht om ons eerder te verzoeken om 
verwijdering van uw gegevens. 
 
U heeft tevens het recht om inzage, wijziging, aanvulling of om gegevensoverdracht van uw 
persoonsgegevens te verzoeken. Verder kunt u een verzoek indienen om een bepaalde 
gegevensverwerking te beperken, dan wel hier bezwaar tegen te maken. U kunt hiertoe schriftelijk of 
per e-mail een verzoek aan ons richten via onderstaande contactgegevens. 
 
Wij zullen na ontvangst van uw verzoek binnen de wettelijke termijn van vier weken reageren. 
 
Contact - vragen of klachten 
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking en/of bescherming van uw 
persoonsgegevens door ons, dan kunt u per e-mail of schriftelijk contact met ons opnemen via  
 

• info@nedvang.nl onder vermelding van het onderwerp “Privacy” of 

• Nedvang t.a.v.  M. Tegelaar,  Postbus 8724, 3009 AS Rotterdam. 
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Volledigheidshalve wijzen wij u er tevens op dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij de 
toezichthouder. De Nederlandse toezichthouder met betrekking tot gegevensbescherming is de 
"Autoriteit Persoonsgegevens". 
 
Toepasselijk recht 
Dit Privacybeleid, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit Privacybeleid, 
worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 
 
Wijzigingen 
Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid aan te passen om de conformiteit met de 
toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling dit Privacybeleid met enige 
regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. 
 
Rotterdam, mei 2018 
 
 


