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Privacyverklaring 
Dit is de Privacyverklaring van NotuBiz Nederland B.V., gevestigd te K.P. van der 
Mandelelaan 110 te Rotterdam. Hierin leggen we onder meer uit welke 
persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, waarom we dat doen en welke 
rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.  
 

Over NotuBiz 
NotuBiz is partner van de lokale democratie. Vanuit deze rol ondersteunen wij raden 
van gemeenten, provincies en waterschappen om politieke sturing te geven aan het 
college en de ambtelijke organisatie. Wij leveren daarbij diensten om het politieke 
proces inzichtelijk te maken en het vergaderproces te vergemakkelijken. Om onze 
activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het nodig om persoonsgegevens van u te 
verwerken. Dat doen we zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons interne 
privacybeleid.  
 
De basisbeginselen van ons interne privacybeleid zijn: 

• We vertellen u altijd wat we doen met uw gegevens; 
• We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben 

verzameld; 
• We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan we nodig 

hebben om het doel te bereiken waarvoor we de gegevens hebben verkregen; 
• We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde 

grond is; 
• We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde 

toegang tot persoonsgegevens; 
• We hebben maatregelen genomen om de uitoefening van uw rechten (zoals uw 

recht op inzage en correctie) te faciliteren.  
 

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens 
• Binnen de diensten en producten van NotuBiz Nederland B.V. is de klant van 

NotuBiz vaak als verwerkingsverantwoordelijke aan te merken. NotuBiz treedt 
dan op als verwerker. Dit betreft onder andere de vergaderinformatie en inhoud 
van de diensten.  

• Betreffende andere gegevens, zoals klantgegevens en medewerkergegevens, 
is NotuBiz Nederland B.V., de verantwoordelijke voor de verwerking van de 
persoonsgegevens. 

 

Welke gegevens verwerken we? 
We kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken: 

• Basale informatie: naam, titel(s), geslacht; 
• Contactinformatie: e-mailadres, adres (zakelijk en/of privé), woonplaats, 

telefoonnummer(s); 
• Functie en beroep; 
• Bedrijf en organisatie; 
• Data gerelateerd aan het bezoek van onze website, zoals IP-adres, 

browsertype, locatiegegevens en de duur van uw bezoek 
• Telefoongesprekken met NotuBiz; 
• Persoonsgegevens betreffende politieke gezindheid (politieke bijdragen, 

politieke voorkeur, politieke partij, nevenfuncties); 
• Audio en videomateriaal  
• Enige andere persoonsgegevens of informatie die u ons verstrekt of die we 

verkrijgen in verband met de genoemde doeleinden en gronden  



 

 
Pagina 2 van 5  
 
 

 
We verzamelen deze informatie en gegevens omdat u deze aan ons verstrekt of omdat 
u hiervoor toestemming aan ons geeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer: 

• u een overeenkomst met ons aangaat; 
• u deze gegevens vrijwillig aan ons verstrekt; 
• u gegevens invult op onze website; 
• u aan ons een visitekaartje verstrekt; 
• u onze cookiemelding accepteert.  
 

Wij kunnen deze gegevens ook verzamelen van andere bronnen zoals de Kamer van  
Koophandel, het Kadaster of door andere publiekelijk toegankelijke bronnen  
(waaronder sociale media). 

 
We maken hierbij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.  
  

Waarom verwerken we uw gegevens? 
We verwerken persoonsgegevens om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen 
doen, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. De 
persoonsgegevens die wij van u verzamelen gebruiken wij uitsluitend voor de 
doeleinden die zijn beschreven in deze Privacyverklaring, tenzij wij voor andere 
doeleinden op voorhand van u expliciete toestemming hebben verkregen. 
 
Doel van het verwerken van uw gegevens zijn onder andere:  

• Gebruik van onze diensten; 
• Om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen; 
• Het optimaliseren van onze dienstverlening; 
• Het verbeteren van onze website; 
• Het onderhouden van relaties; 
• Het doen van aanbiedingen; 
• Het doen van mededelingen via de post, mails en/of nieuwsbrieven; 
• Marketingdoeleinden en ondernemingsactiviteiten; 
• U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren; 
• U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het 

contactformulier; 
 
Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van een of meer van de volgende 
gronden: 

• Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst; 
• Noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen; 
• Noodzakelijk voor het nakomen van juridische en wettelijke verplichtingen; 
• Toestemming (indien vereist) 

 
Voor zover de hierboven bedoelde derden uw persoonsgegevens verwerken buiten 
de Europese Economische Ruimte, heeft NotuBiz Nederland B.V. voor een passend 
beschermingsniveau gezorgd voor de verwerking van persoonsgegevens.  
 

Delen met derden 
• NotuBiz verkoopt uw gegevens niet aan derden. De derden die NotuBiz 

inschakelt zullen enkel voor of namens ons handelen in overeenstemming met 
het doel/de doelen en grondslag(en), waarvoor de gegevens oorspronkelijk 
werden verzameld of anderszins rechtmatig worden verwerkt. Het gaat daarbij 
onder andere om de volgende categorieën van partijen: 

− IT-leverancier; 
− Hostingpartij; 
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− ERP-systeem; 
− VoIP-leverancier; 
− Ticketingsystemen; 
− Cookiedienstverleners; 
− Marktonderzoeksbureaus, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van 

klanttevredenheidsonderzoeken. 
 

Indien u meer informatie wenst over welke subverwerkers wij gebruiken, dan 
kunt u contact opnemen via privacy@notubiz.nl.   

• Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van NotuBiz, sluiten wij 
een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van 
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NotuBiz blijft 
verwerkingsverantwoordelijk. 

• Als we derden ook toegang geven tot uw gegevens, doen we dat alleen als we 
zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor 
een doel dat verwant is aan het doel waarvoor we de gegevens hebben 
verkregen, en alleen in overeenstemming met deze NotuBiz Nederland B.V. 
Privacyverklaring. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste 
geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen 
dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.  

 

Gebruik van cookies 
NotuBiz gebruikt functionele en analytische cookies. 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. Deze cookies worden gebruikt om 
de website goed te laten werken en deze te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we 
cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we het gebruik van de website kunnen 
analyseren.  
 
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze 
cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 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. 
 
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-
het-en-wat-doe-ik-ermee/  
 

Bewaarbeleid van persoonsgegevens 
We bewaren gegevens niet langer dan dat nodig is voor het uitvoeren van onze 
activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten 
bewaren. Indien u meer informatie wenst over ons bewaarbeleid, kunt u contact 
opnemen via privacy@notubiz.nl.   
 

Rechten met betrekking tot het gebruik van 

persoonsgegevens 
• U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld 

als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet 
noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting.  

• U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt 
opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke 
doeleinden die gegevens worden gebruikt.  

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
mailto:privacy@notubiz.nl
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• Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens van u hebben, dan kunt u deze 
persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking 
van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig 
hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen. 

• U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze 
systemen. Uw verzoeken kunnen in sommige gevallen door ons worden 
geweigerd. Hiervan zal u, onder vermelding van de wettelijke grondslag die het 
mogelijk maakt het verzoek te weigeren, op de hoogte worden gesteld. 
Aanleiding hiervoor kunnen onder andere een op ons rustende wettelijke 
verplichtingen of de buitensporige of onredelijke aard van een of meerdere 
verzoeken zijn. 

• U kunt ons vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere 
partij worden overgedragen. 

• U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar 
maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer 
en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan NotuBiz Nederland B.V. of 
een e-mail te sturen naar privacy@notubiz.nl. Vergeet niet om uw BSN op de 
kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. 
U krijgt binnen een maand antwoord.  

• Indien u een vraag heeft over persoonsgegevens binnen NotuBiz Nederland 
B.V. kunt u zich richten tot de afdeling privacy via privacy@notubiz.nl. U krijgt 
binnen 48 uur reactie. 

• U kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. 
Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons  

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens 
• NotuBiz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We voldoen daarbij 
aan de geldende beveiligingsstandaarden en beschikken over een ISO 27001 
certificaat. 

• Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze met onze 
security-afdeling via security@notubiz.nl. 

• Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een 
beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, 
zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan 
ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken 
en herhaling in de toekomst te voorkomen. 

 

Versturen van nieuwsbrieven 
Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om u servicemails te sturen in verband met de 
levering van onze diensten en producten. Wij kunnen uw e-mailadres ook gebruiken 
om u een digitale nieuwsbrief te sturen, uiteraard alleen voor zover dat is toestaan op 
grond van de toepasselijke wet- en regelgeving. Iedere nieuwsbrief bevat een link 
waarmee u zich kunt afmelden. 
 

Wijzigingen aan Privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze 
Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig onze Privacyverklaring voor 
mogelijke wijzigingen in ons beleid. 
 

mailto:privacy@notubiz.nl
mailto:privacy@notubiz.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
mailto:security@notubiz.nl
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Contact 
Als u vragen en/of klachten heeft over deze Privacyverklaring, of u beroep wenst te 
doen op uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, dan kunt u mailen 
naar privacy@notubiz.nl.  
 

mailto:privacy@notubiz.nl

