
Privacyverklaring 

 

Stichting het Ondernemersgala Den Haag, gevestigd aan Tinwerf 4 te Den Haag, is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. 

 

We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u met 

ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe 

we dat doen. Heeft u hier vragen over, dan helpen we u graag! U kunt ons bereiken via 

info@ondernemersgaladenhaag.nl  

 

Persoonsgegevens die Stichting het Ondernemersgala verwerkt 

Mocht u alleen onze website bezoeken, dan maken wij wel gebruik van cookies maar de 

gegevens die wij hiermee opslaan, zijn altijd anoniem. [Bekijk ons cookiebeleid]. We 

verwerken pas uw persoonsgegevens nadat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat 

u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, voor bijvoorbeeld het ontvangen van onze 

nieuwsbrief. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk 

verwerken, afhankelijk van de product of dienst die u afneemt: 

 

 Voor- en achternaam 

 Geslacht 

 Bedrijfsnaam 

 Zakelijke adresgegevens 

 Zakelijk Telefoonnummer 

 Zakelijk E-mailadres 

 Financiële bedrijfsgegevens zoals BTW nummer, KvK nummer en 

bankrekeningnummer 

 IP-adres 

 Locatiegegevens 

 Gegevens over uw activiteiten op onze website 

 Browser-fingerprint 

 Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt 

 

 

Stichting het Ondernemersgala Den Haag verwerkt geen Bijzondere en/of gevoelige 

persoonsgegevens 

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of 

voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden 

ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te 

voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 

toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke 

gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 

[emailadres], dan verwijderen wij deze informatie. 

 

mailto:info@ondernemersgaladenhaag.nl


Stichting het Ondernemersgala Den Haag verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens 

zoals gegevens over religieuze overtuigingen, politieke opvattingen, etnische afkomst, 

gezondheid of seksuele gerichtheid. 

 

Met welk doel verwerkt Stichting het Ondernemersgala Den Haag persoonsgegevens 

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 

 Om de betaling af te kunnen handelen nadat u een product of dienst heeft 

afgenomen. 

 Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die u 

heeft afgenomen 

 Om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die u eerder 

heeft afgenomen. 

 Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor u zich heeft aangemeld. 

Hiervoor kun u altijd afmelden via een link in de mail. 

 Geautomatiseerde besluitvorming 

 [bedrijfsnaam] neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen 

(algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor u. 

 

Hoe lang Stichting het Ondernemersgala Den Haag persoonsgegevens bewaart 

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De 

bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of 

verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heeft u hier 

vragen over, dan kun u contact opnemen met [emailadres]. 

 

Delen van persoonsgegevens door Stichting het Ondernemersgala Den Haag met derden 

We delen uw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor 

het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke 

verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan 

derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor. 

 

Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 

verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de 

vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze 

verwerkingen. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Stichting het Ondernemersgala Den Haag  

gebruikt 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 

opgeslagen in de browser van u computer, tablet of smartphone. We gebruiken meerdere 

cookies. Bekijk ons cookiebeleid. 

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en 

hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 



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 

[bedrijfsnaam] en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij 

ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een 

computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. 

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de 

verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [emailadres]. 

 

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. 

 

We willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de 

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Hoe Stichting het Ondernemersgala Den Haag persoonsgegevens beveiligt 

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 

wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of 

er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via [emailadres]. 

 

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

 

 Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele 

beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 

 We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen 

SSL) . Dit kun u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslot. 

 Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authenticatie. 

 Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief 

gemonitord. 

 

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid 

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt 

uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken 

of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen 

we ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. 

 

[Versie 1.0 – mei 2018] 

 

Heeft u vragen over onze privacyverklaring, dan helpen we u graag! 

 

U kunt ons bereiken via info@ondernemersgaladenhaag.nl  

mailto:info@ondernemersgaladenhaag.nl


 



Het Ondernemers Gala Den Haag maakt gebruik van cookies en overige technieken zoals 

JavaScript en Tracking pixels. Wij willen uw privacy waarborgen én de 

gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) aan onze website verbeteren, daarom vinden wij 

het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder geven wij 

informatie over het gebruik van deze technieken. 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat 

opslaat wanneer u onze website bezoekt 

Wat zijn de overige technieken? 

JavaScript en tracking pixels zijn standaard internettechnieken die er samen met cookies 

voor zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, 

eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen. 

Cookies en overige technieken worden gebruikt bij vrijwel alle bestaande websites. 

Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorgen wij er bijvoorbeeld voor 

dat: 

 Het surfen op onze website leuker en makkelijker voor u wordt; 

 We kunnen meten hoe onze website wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen 

verbeteren; 

 We kunnen herkennen welk apparaat (mobiel, tablet of desktop) u gebruikt als u bij 

ons op bezoek bent. 

 

Cookies van derden 

Via onze website worden ook cookies van derden geplaatst en maken wij gebruik van 

cookies van derden. Dit gebeurt altijd volledig anoniem. Op het gebruik van cookies door 

andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van 

toepassing. 

Welke cookies gebruiken wij? In het kort: 

1. Functionele cookies of noodzakelijke cookies 

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren functioneert. 

2. Analytische cookies 

Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik 

van onze website door de gebruikers. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe 

vaak we worden bezocht en waar we onze website kunnen verbeteren. Op deze manier 

zorgen wij ervoor dat de ervaring met onze website voortdurend geoptimaliseerd wordt. 

Voor deze statistieken gebruiken wij o.a. Google Analytics en Hotjar. Uw IP adres wordt altijd 

eerst anoniem gemaakt voordat de statistieken worden opgeslagen. 



3. Marketing cookies 

Tot slot plaatsen wij marketing-cookies die uw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit 

embedded content afkomstig van social media sites zoals Facebook, YouTube, LinkedIn, 

Twitter vallen onder deze categorie. 

Op websites van derden kun u advertenties van ons tegenkomen. Om deze promoties en 

advertenties relevant te houden maken wij gebruik van cookies. De advertentiecookies 

maken het mogelijk dat: 

 We kunnen bijhouden welke advertenties u al hebt gezien; 

 We kunnen bijhouden hoe vaak u een advertentie al hebt gezien; 

 We kunnen voorkomen dat u steeds dezelfde te zien krijgt; 

 We kunnen bijhouden of u op de advertenties klikt; 

Voor de cookies die deze partijen voor advertentiedoeleinden plaatsen, verwijzen wij u naar 

de verklaringen op de websites van deze partijen. Omdat de verklaringen regelmatig kunnen 

wijzigen, raden wij u aan deze privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen. De 

volgende partijen plaatsen op onze website cookies: 

 Google 

 Facebook 

 Twitter 

 

Browserinstellingen 

Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer kunnen opslaan, pas dan uw 

browserinstellingen aan. U krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden 

geplaatst. U kunt uw instellingen ook dusdanig aanpassen dat u browser alle cookies of 

alleen de cookies van derde partijen weigert. U kunt cookies die al geplaatst zijn 

verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser, apparaat en computer 

die u gebruikt moet aanpassen. Wij willen u erop attenderen dat als u geen gebruik wilt 

maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt. Het 

kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of dat u bepaalde pagina’s zelfs 

helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u 

geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast 

aan uw interesses en worden vaker herhaald. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, 

verschilt per browser. Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding 

van uw browser te gaan of raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. 

 Chrome 

 Firefox 

 Internet Explorer 

 Safari 

 

Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat 

via  www.youronlinechoices.com. 

 

https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://twitter.com/privacy?lang=en
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
http://www.apple.com/legal/privacy/nl/cookies/
http://www.youronlinechoices.com/


Cookies verwijderen 

Mocht u cookies willen verwijderen, dan kun u o.a. dit artikel bekijken voor uitleg hierover. 

 

Het privacybeleid van het Ondernemersgala 

Met het gebruik van sommige cookies worden ook persoonsgegevens verwerkt zoals u 

hierboven hebt kunnen lezen. In onze privacyverklaring vindt u meer informatie over hoe 

het Ondernemersgala met uw gegevens omgaat. 

Dit cookiebeleid is laatst gewijzigd in mei 2018. 

 

https://www.seniorweb.nl/artikel/cookies-verwijderen
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