Privacy Statement
Privacyverklaring GreenSpin
Fijn dat je de tijd neemt deze privacyverklaring te lezen. Wij leggen je graag uit wat ons
algemene privacybeleid is, voor welke doeleinden we jouw persoonsgegevens verwerken en
welke rechten je hebt ten aanzien van jouw persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de dienstverling van GreenSpin en deze website
(hierna “GreenSpin” of “Wij”). Wij zijn gevestigd in Amsterdam aan de Van Ostadestraat 50hs,
1072TA Amsterdam. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Algemene standpunten
GreenSpin heeft de volgende algemene standpunten ten aanzien van jouw privacy:
•
•
•
•
•

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze website
https://www.greenspin.nl en van onze (potentiële) relaties en klanten;
Wij gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om;
Wij verkopen jouw gegevens niet;
Wij delen jouw gegevens alleen met partijen die met onze diensten te maken hebben of
wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn;
We houden ons aan de geldende privacywetgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken
GreenSpin verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We vragen niet meer persoonsgegevens dan
dat we nodig hebben, daar zijn we heel alert op!
Cookies
GreenSpin maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.
Communicatie
Als je contact met ons opneemt, dan slaan wij jouw contactgegevens op. Dit gaat om algemene
contactgegevens, zoals jouw naam, jouw telefoonnummer en/of jouw e-mailadres. Wij
gebruiken deze gegevens om contact met jou op te nemen en verder met jou te
communiceren.
Contract
Maak je gebruik van onze dienstverlening, dan kunnen we meer gegevens van jou verzamelen.
Welke dit zijn hangt af van de specifieke situatie. Dit zullen we altijd met jou bespreken.
Bijzondere persoonsgegevens
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens met betrekking tot politieke
opvattingen, godsdienstige overtuiging of gezondheid.
Grondslagen
Wij verwerken jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de voorbereiding of
uitvoering van onze overeenkomst met jou, indien wij hiervoor toestemming hebben gekregen
(nieuwsbrief) en ook indien wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben (zoals bij
specifieke marketingdoeleinden).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
GreenSpin bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
Algemene contactgegevens bewaren we zolang dat nodig is om contact te hebben. Ben je een
klant, dan bewaren we jouw gegevens natuurlijk zolang je klant bent bij ons. We bewaren de
gegevens die we nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals richting
de Belastingdienst) zolang dat nodig is op grond van die wettelijke bepaling.
Delen van persoonsgegevens met derden
GreenSpin deelt jouw persoonsgegevens alleen met partijen die haar ondersteunen bij het
uitvoeren van de overeenkomst met jou en om te voldoen aan een eventuele wettelijke
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst die voldoet aan de geldende privacywetgeving. Hiermee zorgen wij
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De meeste
partijen met wie wij samenwerken bevinden zich binnen de Europese Unie.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
GreenSpin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan gerust contact op via info@greenspin.nl
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GreenSpin en heb je
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen
om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een
ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je
toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
info@greenspin.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan,
vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je
privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek .
Indien je klachten hebt over hoe wij met jouw privacy omgaan, laat dat dan weten. We staan je
graag te woord. Je kunt ook een klacht indien bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Wijzigingen
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij
behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Controleer deze verklaring daarom regelmatig.
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