
 

Online Privacyverklaring Hulst Innova5e B.V.  6 april 2020 

Algemeen 

Hulst Innova5e B.V. doet er alles aan om de privacy  van alle bezoekers van  haar websites 
www.huls5nnova5e.nl , www.windmolensopmaat.nl en www.3ccarrousel.com , haar (poten5ele) 
klanten en andere (poten5ele) rela5es te beschermen. Dat betekend dat Hulst Innova5e B.V. 
ernaar streeI de bescherming en het juiste gebruik van uw persoonlijk iden5ficeerbare informa5e 
te waarborgen .(hierna “persoonlijke informa5e” genoemd) . Deze privacyverklaring is van 
toepassing op de websites van Hulst Innova5e B.V. Het doel van deze privacyverklaring is om 
bezoekers van de websites en gebruikers van diensten en informa5e van Hulst Innova5e B.V. te 
informeren over hoe Hulst Innova5e B.V. omgaat met persoonlijke informa5e. Deze 
privacyverklaring beschrijI hoe we persoonlijke informa5e verzamelen , gebruiken , delen en 
beschermen. 

Hulst Innova5e B.V. verzamelt persoonlijke informa5e wanneer u onze services gebruikt of ervoor 
kiest om uw persoonlijke informa5e aan ons beschikbaar te stellen om u informa5e te verstrekken. 

Welke informa5e verzamelen we? 

Hulst Innova5e B.V. maakt gebruik van cookies en andere technieken om automa5sch bepaalde 
soorten informa5e te verzamelen wanneer u onze website gebruikt. Bovendien worden de IP-
adressen van apparaten die worden gebruikt om onze websites te bezoeken , geregistreerd door 
Hulst Innova5e B.V. voor IT-beveiliging en diagnos5sche doeleinden. Door deze informa5e te 
verwerken , kunnen we de bruikbaarheid en effec5viteit van onze marke5ngac5viteiten meten.  
Voorts kunt u ervoor kiezen om uw persoonlijke gegevens via onze websites achter te laten voor 
een van de bovengenoemde doeleinden. Dit betreI de volgende persoonlijke informa5e: 

- Voor- en achternaam 

- Emailadres 

- Adres 

- Telefoonnummer 

Uw persoonlijke informa5e zal niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u deze 
informa5e oorspronkelijk aan ons hebt verstrekt, tenzij u expliciete toestemming hebt gegeven of 
als dergelijk gebruik noodzakelijk is voor Hulst Innova5e B.V. om te voldoen aan weXelijke 
verplich5ngen. 

http://www.hulstinnovatie.nl
http://www.windmolensopmaat.nl
http://www.3ccarrousel.com


WeXelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens 

De bestaande privacywetgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
( “AVG”), stelt ons in staat om persoonlijke informa5e te verwerken op voorwaarde dat we dit doen 
op basis van de principes in de AVG. We verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van een van 
de volgende gronden: 

- Uw persoonlijke gegevens kunnen , indien nodig , worden verwerkt voor de uitvoering van 
een contract met u 

- De verwerking van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan weXelijke 
verplich5ngen. 

- Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang. 

- U hebt specifieke en expliciete toestemming gegeven om uw persoonlijke gegevens voor 
een specifiek doel te verwerken. In dit geval kunt u uw toestemming te allen 5jde intrekken 
door een email te sturen naar info@huls5nnova5e.nl 

- Persoonsgegevens die behoren tot de categorie “bijzondere persoonsgegevens” worden 
alleen verzameld wanneer u deze vrijwillig verstrekt of indien nodig en toegestaan door 
wet- en regelgeving. Persoonlijke informa5e behorende tot de categorie “bijzondere 
persoonsgegevens” omvat informa5e over iemands etniciteit, poli5eke meningen , religie, 
overtuigingen of gezondheid. We vragen u om Hulst Innova5e B.V. alleen speciale 
persoonlijke gegevens van deze categorie te verstrekken als u instemt met de verwerking 
daarvan door Hulst Innova5e B.V.  Als u vragen hebt over het verstrekken van 
persoonsgegevens  uit deze categorie aan Hulst Innova5e B.V. , neem dan contact op met 
Hulst Innova5e B.V. via info@huls5nnova5e.nl . 

Rechten 

Als u persoonlijke informa5e beschikbaar hebt gesteld aan Hulst Innova5e B.V. , hebt u het recht 
om deze persoonlijke informa5e in te zien en eventuele onjuistheden te corrigeren. U hebt ook het 
recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Hulst 
Innova5e B.V. , evenals het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Bovendien 
hebt u het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Hulst Innova5e B.V. te 
beperken. 

Delen van persoonlijke informa5e 

Hulst Innova5e B.V. deelt geen persoonlijke informa5e met derden , behalve waar nodig. In 
sommige gevallen kan Hulst Innova5e B.V. persoonlijke informa5e over u delen met externe 
bedrijven of dienstverleners die werken namens Hulst Innova5e B.V. 

Gegevensbeveiliging  

Hulst Innova5e B.V. heeI procedures om persoonlijke informa5e te beschermen tegen onwe\g 
verlies, misbruik , wijziging of vernie5ging. Medewerkers van Hulst Innova5e B.V. die toegang 

mailto:info@hulstinnovatie.nl
mailto:info@hulstinnovatie.nl


hebben tot persoonlijke informa5e, hebben alleen toegang tot deze informa5e als dat nodig is voor 
de uitvoering van hun taken 

Bewaartermijn 

Hulst Innova5e B.V. bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 
verlenen van diensten aan u of langer dan weXelijk toegestaan, of totdat u om verwijdering van uw 
persoonlijke informa5e verzoekt. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Hulst Innova5e B.V. kan deze privacyverklaring van 5jd tot 5jd wijzigen. Wanneer we wijzigingen 
aanbrengen in de privacyverklaring zullen we de “Laatst gewijzigde datum” bovenaan deze pagina 
herzien. We raden u aan om regelma5g de privacyverklaring door te nemen , zodat u op de hoogte 
blijI van hoe Hulst Innova5e  B.V. uw persoonlijke gegevens beschermt. 

Vragen over deze privacyverklaring  

Als u vragen heeI over de verwerking van uw persoonlijke informa5e of als u er bezwaar tegen wilt 
maken, stuur dan uw vragen of bezwaar per e-mail naar: info@huls5nnova5e.nl  U kunt dit e-
mailadres ook gebruiken om uw zorgen over de naleving van onze privacyverklaring te delen. U 
behoudt zich het recht voor om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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