PRIVACYBELEID VAN Stichting NKOV Zuid
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting NKOV Zuid -waaronder
opgenomen OndernemershulpBrabant - (hierna: de stichting) verwerkt met betrekking tot
aanvragers voor financiële ondersteuning.
Indien u een aanvraag indient, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw
persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Hiernaast dient door u een akkoordverklaring voor verweking van de gegevens te worden
ondertekend.
Wij adviseren u om het Privacybeleid goed door te lezen en te bewaren voor uw eigen
administratie. Dit Privacybeleid blijft beschikbaar op deze website.
1.Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor / verwerker van de verwerking van de persoonsgegevens is:
Het bestuur van de stichting en de door haar aangewezen bestuursleden voor afwikkeling van de
aanvraag.
2.Welke gegevens verwerkt de stichting en voor welk doel
In het kader van de aanvraag voor financiële ondersteuning worden de volgende persoonsgegevens
verwerkt:
- voor- en achternaam, geboortedatum,
- adresgegevens, eventueel postadres
- telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer
- financiële gegevens van de aanvrager, zijn gezin alsmede zijn onderneming
De stichting verwerkt de genoemde persoonsgegevens om te komen tot een adviesrapport ten
behoeve van de bestuursleden op grond waarvan door hen een beslissing genomen kan worden
omtrent de aanvraag van de financiële ondersteuning.
Hiernaast worden deze gebruikt voor een eventuele opstelling van een overeenkomst slamede de
uitbetaling van de financiële ondersteuning.
3.Bewaartermijnen
De Stichting verwerkt en bewaart de persoonsgegevens bij een negatief besluit maximaal drie jaar na
datum van het besluit en bij een positief besluit maximaal drie jaar na finale afwikkeling door
aanvrager van zijn financiële ondersteuning.
Tenzij moet worden voldaan aan andere wettelijke verplichtingen.
4.Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
Ter bescherming van de persoonsgegevens zijn door de stichting passende organisatorische
maatregelen getroffen.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de stichting geen gebruik van
diensten van derde.
Indien dit om een of andere reden wel zal geschieden, zal met de bewerker een
Bewerkersovereenkomst worden afgesloten.
5.Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
De van u ontvangen gegevens zijn niet door u binnen de systemen van de bestuursleden in te zien.
- Indien U bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld
in artikel 2, kunt u contact opnemen met de stichting.
- Indien u klachten hebt over de wijze waarop de stichting uw persoonsgegevens
verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de stichting
- Contact persoon voor voornoemde punten alsmede voor eventuele andere vragen of opmerkingen
over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan
harryvandinther@gmail.com
6.Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend
gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.
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