
 
   

 

Privacyverklaring 
 

Aanzet Organizing, gevestigd in Diever, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy- en cookieverklaring. 

 
Persoonsgegevens die wij verwerken  
Aanzet Organizing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/ of 

omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens 

die wij verwerken: 
 

 Bedrijfs-/ contactgegevens  
 E-mailadres  
 Telefoonnummer 

 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken  
Aanzet Organizing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

 Het afhandelen van een betaling  
 Het eventueel verzenden van onze nieuwsbrief  
 Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren  
 Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten  
 Om goederen en diensten bij je af te leveren  
 Aanzet Organizing analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het 

aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren. 

 Aanzet Organizing verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals 

gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  
Aanzet Organizing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor je gegevens worden verzameld. 

 
Delen van persoonsgegevens met derden  
Aanzet Organizing verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig 

is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  
Aanzet Organizing gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat 

bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. 

Aanzet Organizing gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website 

naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden 

ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we 

cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content (en advertenties) kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben 

we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.



 
   

 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.  
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.  
Zie voor een toelichting: www.veiliginternetten.nl. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. 

Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/ of de sociale media-bedrijven. 

 
Cookie-instellingen aanpassen en cookies verwijderen  
Als je niet wilt dat Aanzet Organizing cookies plaatst op je apparaat, kun je het gebruik van cookies weigeren 

via de instellingen of opties van uw browser. Je moet de instellingen van elke browser en elke computer 

afzonderlijk aanpassen. Browers: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari en Google Analytics. 

 
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-

dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website 

gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, 

of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben 

Google wel/ niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk 

niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de 

Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy 

Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend 

beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

 
Social Media buttons  
Op onze website zijn (mogelijk) buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen 

(“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van 

stukjes code, die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies 

geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees je de privacyverklaring van sociale netwerken (welke 

regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies 

verwerken. 

 
“De informatie die ze verzamelen wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar 

en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, 

Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy 

Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend 

beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.” 

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht 

om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de 

verwerking van je persoonsgegevens door Aanzet Organizing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een 

computerbestand naar jou of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, 

correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je 

toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@aanzetorganizing.nl 

 
 

 

 

 



 
   

 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij je een kopie van je 

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 je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

 
Aanzet Organizing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de 

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

 
 


