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Als je vragen hebt of je wilt gebruiken maken van jouw privacy rechten, neem dan contact op via 
privacy@new-bees.org.  Wij antwoorden binnen 72 uur. 

 
 
ONZE PRIVACY POLICY VOOR BEZOEKERS VAN DE NEWBEES INC. WEBSITE 
Dit is de privacy policy voor alle bezoekers van de newbeesinc.nl website.  

NewBees hecht grote waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens van haar 
websitebezoekers. Deze privacy policy beschrijft hoe NewBees omgaat met de persoonlijke gegevens van 
bezoekers van de NewBees website en de rechten die de bezoekers hebben. 

Alle persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de privacywet 
(AVG). 

 

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE 
GEGEVENS? 

NewBees (adres: Chris Lebeaustraat 4 in Amsterdam) bestaat uit Stichting NewBees (KvK 65443101), en 
NewBees Inclusion Solutions B.V. (KvK 72917059). Samen zijn zij verantwoordelijk voor het op een veilige 
manier verwerken en gebruiken van jouw persoonsgegevens volgens de AVG. 
 
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door NewBees, neem contact op 
met de verantwoordelijke daarvoor binnen NewBees per e-mail via privacy@new-bees.org. 

 

2. WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELT NEWBEES EN WAAROM? 
 

Contactformulieren 

Als bezoekers het contactformulier invullen op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het 
contactformulier zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren. Ook het IP-adres van de bezoeker 
en de browser user agent wordt verzameld omdat dit ons helpt spam te detecteren.  
 

Nieuwsbrief 

Als bezoekers zich via de website inschrijven voor de nieuwsbrief, verzamelen wij de gegevens getoond in 
het inschrijfformulier omdat dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze dienstverlening, in dit geval het 
versturen van de nieuwsbrief. Ook het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent wordt 
verzameld omdat dit ons helpt spam te detecteren. 
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NewBees verwerkt persoonsgegevens uitsluitend indien zij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De 
grondslag voor het verwerken van je persoonsgegevens via contactformulieren en inschrijfformulieren 
voor de nieuwsbrief is gebaseerd op expliciete toestemming van de bezoeker. De bezoeker kan de 
toestemming die aan ons is gegeven  
ten alle tijde intrekken. Wij zullen de gegevens die worden verwerkt op basis van de toestemming dan niet 
verder gebruiken of verwerken. 
 
 

NewBees INC. Diversiteit & Inclusie scan 

Als bezoekers het de NewBees INC. Diversiteit & Inclusie invullen op Typeform, verzamelen we de 
gegevens getoond in de Scan zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren. Ook het IP-adres van 
de bezoeker en de browser user agent wordt verzameld omdat dit ons helpt spam te detecteren.  

 

Cookies 
Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser 
cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je 
browser sluit. 
 
Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een internetanalyse-service van Google en 
gebruikt cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. Gegevens worden 
anoniem verzameld. Voorbeelden van gegevens die worden verzameld zijn bijvoorbeeld het aantal 
bezoekers van onze website, de websites van waaruit onze bezoekers naar ons zijn gekomen, en de 
pagina's die ze hebben bezocht. Deze informatie wordt door ons gebruikt om het aanbod en de services 
van onze website te verbeteren. Alle informatie die middels een cookie wordt verzameld over uw gebruik 
van onze website, door Google anoniem doorgestuurd en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 
 
Onze website maakt ook gebruik van Hotjar. Dit is een platform en helpt ons om de behoeftes van onze 
bezoekers beter te begrijpen en de gebruikerservaring van onze website te verbeteren. Alle gegevens 
worden geanonimiseerd verzameld: Hotjar heeft op geen enkele manier toegang tot uw persoonlijke 
gegevens. 
 

Ingesloten inhoud van andere sites 

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, 
afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de 
bezoeker deze andere site heeft bezocht. 
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Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen 
insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie 
met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site. 

 

Social Media 
Sociale platformen, waaronder Facebook, Instagram, en LinkedIn, kunnen jouw gedrag op onze website 
tot op zekere hoogte ook tracken. Dit gebeurt standaard als je de cookies van sociale platformen hebt 
geaccepteerd, en via deze platformen op onze website terecht komt. Dit geldt ook voor het verkeer dat 
via advertenties op deze sociale platformen loopt. Andersom, als je via onze website iets deelt op een 
sociaal platform, dan zal dat sociale platform ook informatie over je bezoek aan onze website ontvangen. 
Deze cookies zijn echter geplaatst door, en in beheer van deze sociale platformen. Wij hebben dus geen 
controle over deze cookies, die zijn door jou geaccepteerd buiten onze website om. Voor verdere details 
verwijzen we je dan ook door naar de privacy-statements en cookie-verklaringen van het betreffende 
sociale platform.  

Je hebt altijd het recht om in te zien welke persoonlijke gegevens we over je verzameld hebben, en om 
ons te vragen die informatie te verwijderen. Neem daarvoor contact met ons op. Om misbruik hiervan te 
voorkomen, kunnen we je tijdens dit proces vragen om je adequaat te identificeren. Algemene informatie 
over het in- en uitschakelen van cookies kun je vinden via de help-functie van je browser.  

 

3. MET WIE WORDEN PERSOONLIJKE GEGEVENS GEDEELD? 
Persoonlijke gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen collega’s van NewBees. Dit mag alleen als er 
een gerechtvaardigd bedrijfsbelang is. Zo kan NewBees haar werk uitvoeren op een efficiënte en 
verantwoordelijke manier. 
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4. HOE WORDEN PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAARD EN BESCHERMD? 
NewBees neemt goede maatregelen om persoonsgegevens van website bezoekers te beschermen. Deze 
maatregelen zijn:  

 

- Alleen medewerkers van NewBees die toegang tot de persoonsgegevens nodig hebben om hun 

werk te kunnen doen, kunnen bij je persoonsgegevens. Al deze personen hebben een 

geheimhoudingsplicht. 

- Nadat een bezoeker een contactformulier heeft ingevuld via de website, wordt er een 

automatische email met de ingevulde informatie verzonden naar inc@new-bees.org NewBees 

gebruikt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op dit google account.  

 

5. HOELANG BEWAART NEWBEES DE PERSOONLIJKE GEGEVENS? 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor NewBees ze 
bewaart.  

Wanneer je een contactformulier invult dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor 7 jaar 
bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van 
dat we ze moeten modereren. 

 

 

6. WAT ZIJN DE RECHTEN VAN DE BEZOEKER? 
Als bezoeker van de NewBees website heb je verschillende rechten: 

- Het recht om je persoonlijke gegevens in te zien; 

- Je kan een verzoek doen om je persoonlijke gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of 

onvolledig zijn; 

- Je kan een verzoek doen om je persoonlijke gegevens te laten verwijderen als de gegevens niet 

het doel dienen waarvoor ze zijn verzameld, wanneer je toestemming is ingetrokken, wanneer je 
bezwaar uit tegen een verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang 

of wanneer de verwerken van persoonsgegeven onrechtmatig is; 

- Je kan een verzoek doen om je persoonlijke gegevens te beperken als je het niet eens bent met de 

juistheid van de persoonlijke gegevens die NewBees verwerkt, of je bezwaar hebt ingediend tegen 

de verwerking van persoonsgegevens door NewBees; 
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- Je hebt het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat je het recht hebt om je persoonlijke 

gegevens over te laten dragen ofwel aan jezelf ofwel in opdracht van jezelf aan een andere partij;  

 

 

Bezoekers kunnen zich op bovenstaande rechten beroepen door contact op te nemen met priacy@new-
bees.org  
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