Privacybeleid Novades B.V.
Novades B.V. respecteert de privacy van uw persoonlijke informatie en draagt er zorg voor dat de
informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en dat de wetgeving hieromtrent
wordt nageleefd.
Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld verzamelt als u uw gegevens achter laat op de website of op
social media. Of als u ze deze zelf aan ons verstrekt omdat uw producten/diensten aan ons levert of
afneemt.
Gegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, geslacht en titel. Contactgegevens zoals adres,
telefoonnummer en e-mailadres. Gegevens die u verstrekt ten behoeve van een sollicitatie of voor
het worden van een relatie. En gegevens over uw activiteiten op onze website.
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Novades B.V. Wij verstrekken uw
persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis
van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een
overeenkomst tussen u en Novades B.V.
Novades B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit
privacybeleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.
Novades B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking. Mocht u vragen
hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt
u verzocht contact met ons op te nemen via info@novades.nl.
Cookies

Novades maakt gebruik van functionele cookies. Dat zijn cookies met een technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen
onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.
Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op
gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking,
stuur dan uw verzoek naar info@novades.nl.
Voor overige vragen wat betreft het privacybeleid kunt u contact opnemen met info@novades.nl.

