
Privacyverklaring New Target Vision B.V.

Waarborgen Privacy.
New Target Vision B.V. is een veelzijdig adviesorganisatie. Het is voor ons vanzelfsprekend dat 
wij het waarborgen van de privacy van het grootste belang vinden. New Target Vision B.V. handelt 
in haar dagelijkse adviespraktijk volledig in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden.

Wat zijn persoonlijke gegevens?
Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar 
natuurlijke persoon. 

Grondslag om persoonlijke gegevens te verwerken.
New Target Vision B.V. is gerechtigd om persoonlijke gegevens te verwerken op basis van de volgende 
grondslagen:
* Op basis van Toestemming;
* Noodzakelijk voor de Uitvoering van een (opdracht)overeenkomst.

Verzamelen van persoonlijke gegevens en de AVG-rol.
Vanwege de veelzijdigheid aan adviesdiensten welke de dagelijkse praktijk van New Target Vision B.V. 
vormt, worden uiteenlopende persoonlijke gegevens verzameld binnen de kaders van de verkregen 
opdracht. De volgende persoonlijke gegevens worden binnen de kaders van de verkregen opdracht door 
New Target Vision B.V. verzameld:
• alle persoonlijke gegevens behoudens de bijzondere zoals specifieke medische gegevens;
• alle financiële gegevens;
• alle juridische gegevens;
• alle fiscale gegevens;
• alle overige gegevens welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de verkregen opdracht.

New Target Vision B.V. heeft hoofdzakelijk de rol van verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de AVG.

Toestemming en uw rechten.
Door toestemming te geven voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens gaat u akkoord met het gebruik 
van deze gegevens door New Target Vision B.V.. In de opdracht die aan ons wordt verstrekt, wordt de 
toestemming gevraagd. U heeft daarbij altijd het recht op inzage, wijziging, stopzetten van de verwerking, 
afspraken omtrent het digitaal doorzenden en het geven van aanvullingen of aanpassingen van/op de 
persoonlijke gegevens. Daarnaast kunt u bezwaar maken dat wij persoonlijke gegevens van u verwerken. 
Om een beroep te doen op uw rechten, kunt u een schriftelijk en onderbouwd verzoek aan ons sturen via: 
advies@newtargetvision.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek 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 binnen vier weken, op uw verzoek. Direct 
na afwikkeling van uw verzoek vernietigen wij de ontvangen kopie van uw identiteitsbewijs.
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Vragen en/of klachten.
Indien u meer informatie wilt ontvangen, vragen en/of klachten heeft over de privacy voorwaarden van  
New Target Vision B.V. kunt u ons benaderen via email. Ons emailadres is: advies@newtargetvision.com

Daarnaast bestaat voor u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende
Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld als wij gegevens van u verzamelen en u ontevreden bent 
over deze privacyverklaring of de wijze waarop we met uw gegevens omgaan.

U kunt de volgende link daarvoor gebruiken: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Of u kunt een brief sturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postadres: Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon: 0900-2001201 (gebruikelijke telefoonkosten)

(Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg (alleen volgens afspraak) 30 te 2594 AV Den Haag)

Het verwerken van persoonlijke gegevens en de doelen.
New Target Vision B.V. houdt een register bij van het verwerken van de persoonlijke gegevens. New Target 
Vision B.V. verwerkt persoonsgegevens binnen de aan haar verstrekt opdracht, voor hoofdzakelijk de 
volgende doelen:
• opmaken en verzenden van correspondentie;
• opmaken en verzenden van advies gerelateerde correspondentie en -rapportages;
• opmaken en verzenden van facturen;
• het verzorgen van betalingen;
• het uitwisselen van gegevens met derde(n) partijen en instanties.
 
Hoe bewaren wij de persoonlijke gegevens?
New Target Vision B.V. bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Vanwege de veelheid aan verschillende persoonlijke 
gegevens waarmee wordt gewerkt, wordt de wettelijke bewaartermijn steeds in acht genomen. De 
gemiddelde bewaartermijn bedraagt 7 jaar.

Verstrekken van persoonlijke gegevens aan derden.
New Target Vision B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig 
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit 
omvat tenminste de hosting leverancier, de webdesigner en het administratiekantoor, welke een eigen 
privacyverklaring hanteren. Met de hostingleverancier, de webdesigner en het administratiekantoor zijn 
verwerkingsovereenkomsten gesloten waarin is vastgelegd dat zij aan de nieuwe privacywetgeving AVG 
voldoen.

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 binnen vier weken, op uw 
verzoek. Direct na afwikkeling van uw verzoek vernietigen wij de ontvangen kopie van uw identiteitsbewijs.
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Het beveiligen van de persoonlijke gegevens.
New Target Vision B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en wij nemen passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem 
(Secure Socket Layer) in verbinding met een versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en 
wordt steeds vaker toegepast. Dat u gegevens versleuteld verzonden worden ziet u aan het symbool van 
een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser. 

Monitoren website gedrag en cookies.
New Target Vision B.V. maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website 
bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een 
gebruikelijke manier van werken voor websites, omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit 
van de gebruikerservaring.

De informatie die wij, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en 
de bezochte pagina’s. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website 
wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. New Target Vision B.V. gebruikt 
cookies met een puur 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 goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser 
verwijderen. 

Aanpassingen Privacy verklaring.
Wij zorgen ervoor dat deze privacyverklaring actueel is. Wij passen deze verklaring aan als wij nieuwe 
of andere gegevens verzamelen of als er sprake is van wijzigingen in bewaartermijnen of beveiligings-
maatregelen.
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