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Verantwoordelijk
R.B. Tol: Oprichter/directeur TOLMC en NetwerkAcademie
Wij
Met wij bedoelen we R.B. Tol en J.C.P. Kradolfer.
Doel gegevens
Het afhandelen van betalingsverkeer, kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren. Om goederen en diensten bij klanten af te leveren.
Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Wij gebruiken de gegevens, voor eigen gebruik, om te communiceren en in contact te blijven
met onze relaties.
Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Beleid
Wij willen geen inbreuk maken op privacy van betrokkenen, niet onevenredig in verhouding
tot bovenstaand doel.
Bron
Persoonsgegevens ontstaan doordat relaties gebruik maken van onze diensten en/of omdat
relaties deze zelf aan ons hebben verstrekt. Klantgegevens en gegevens van relaties worden
ook ontvangen via persoonlijk ontvangen visitekaartjes en via LinkedIn contacten.
Onze websites verzamelen geen gegevens over websitebezoekers. Wij gebruiken online geen
cookies of vergelijkbare technieken.
Persoonsgegevens
Doorgaans zijn dit NAW gegevens en persoonlijk ontvangen gegevens zoals:
Voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en soms
geboortedatum (doorgaans dag en maand).
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Toepassing
Digitale Kerst/Nieuwjaarskaart, felicitatie, klantenbinding en selectieve uitnodiging
eigen event.
Opslag
Microsoft Outlook op 1 lap top met wachtwoord (bekend bij partner J.C.P. Kradolfer).
Back up
Cloud Microsoft Office 365.
Bewaartermijn
Niet langer dan noodzakelijk, zolang beide ondernemingen bestaan.
Beveiliging
Wij beschermen de gegevens van relaties op onze 2 Pc’s (F-Secure, wachtwoorden) om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan.
Inzage
Relaties hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te
laten verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht om hun eventuele toestemming voor
de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van hun
persoonsgegevens door ons en hebben het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Uw bezwaar
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rob@netwerkacademie.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld, neem dan contact met ons op via rob@netwerkacademie.nl, dan verwijderen
wij deze informatie zo spoedig mogelijk.
Hebt u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met Rob B. Tol.

2

