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Dit is de Privacyverklaring van Stichting MKB Steunpunt Energie en Chemie, handelend onder de naam
InnovatieLink, gevestigd aan de Arthur van Schendelstraat 550 te (3511 MH) Utrecht, ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61739685 hierna te noemen:
`InnovatieLink`.
Deze Privacyverklaring is ook van toepassing op de onderliggende websites, communities en
activiteiten van InnovatieLink. Dat zijn momenteel: Innovatieatlas (www.innovatieatlas.nl),
Financieringsatlas (www.financieringsatlas.nl), ChemieLink (www.chemielink.nl), Offshore Wind
Innovators (www.offshorewindinnovators.nl) en TechMatch bijeenkomsten.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig
wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom zetten wij in dit statement voor u uiteen hoe wij
met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het
lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail: info@innovatielink.nl
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel wij welke
persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens
eventueel van ons ontvangen. Binnen InnovatieLink hebben alleen bevoegde personen toegang tot uw
persoonsgegevens, welke voldoen aan de geheimhoudingsplicht met betrekking tot de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
1.1

InnovatieLink verwerkt (mogelijk) onderstaande persoonsgegevens indien u:
a. contact opneemt met InnovatieLink
(zoals bijvoorbeeld e-mail of contactformulier op een van onze websites)
b. een product of dienst afneemt bij InnovatieLink
(zoals bijvoorbeeld deelname aan activiteiten als TechMatch bijeenkomsten, InnovatieTour
of BANC initiatieven van ChemieLink)
c. zich aanmeldt voor lidmaatschap bij een van onze communities
(zoals bijvoorbeeld lidmaatschap Offshore Wind Innovators, of deelname aan het
ChemieLink netwerk)

1.2

InnovatieLink verzamelt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:
a.
b.
c.
d.
e.

voorletters en naam;
adres;
e-mailadres;
telefoonnummer;
functie
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2.1

Specifieke doeleinden verzamelde persoonsgegevens
Doel

Welke

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Uitvoering van
overeenkomst

Gedurende de
looptijd van de
overeenkomst
en tot 2 jaar
daarna.

SCOPE CRM,
Hoppinger,
Goodmorrow,
Elastik.concepts,
Eventbrite

Uitvoering van
overeenkomst

Gedurende de
looptijd van de
overeenkomst
en tot 2 jaar
daarna.

SCOPE CRM,
Google Analytics

Uitvoering van
overeenkomst

Gedurende de
looptijd van de
overeenkomst
en tot 2 jaar
daarna.

Mailchimp

persoonsgegevens

Voor afname
van diensten
en producten

•

Administratie

•
•
•
•
•

Contacteren

•
•
•
•
•
•
•
•

2.2

voorletters en
naam;
adres;
e-mailadres;
telefoonnummer;
functie
voorletters en
naam;
adres;
e-mailadres;
telefoonnummer;
functie
voorletters en
naam;
adres;
e-mailadres;
telefoonnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
InnovatieLink verwerkt mogelijk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-

2.3

Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Verzenden van onze nieuwsbrieven
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft het recht InnovatieLink te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij
InnovatieLink op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet
gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen
of af te schermen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@innovatielink.nl. 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, uiteraard zal
deze kopie na vaststelling van uw identiteit niet bewaard worden. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Indien u wenst dat uw gegevens worden verwijderd, zal InnovatieLink deze verwijdering
doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de ons hebben
ontvangen.

pagina

onderwerp

datum

3/4

Privacyverklaring

22 mei 2018

3

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
InnovatieLink verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. InnovatieLink blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen. Wij maken gebruik van de diensten van de volgende partijen:
-
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Google (Google Analytics)
Mailchimp (nieuwsbrieven)
SCOPE CMR (administratie software)
Goodmorrow (website beheer)
Hoppinger (website beheer)
Elastiks.conceps (Website beheer)
Eventbrite (Evenementen beheer)

https://policies.google.com/privacy
https://mailchimp.com/legal/privacy
http://scope.nl/algemeen/privacy-beleid/

Klachten betreft uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Maar mocht dit niet naar tevredenheid gaan, dan wil InnovatieLink er
tevens op wijzen dat u 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/tipons

5

Beveiliging persoonsgegevens
InnovatieLink treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen
verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij
dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot
de persoonsgegevens is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig
gecontroleerd worden.

6.1

Links naar andere websites
De websites van InnovatieLink kunnen links naar andere websites bevatten. Deze
Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van InnovatieLink zelf. Onder
InnovatieLink vallen de volgende websites waarop deze Privacyverklaring van toepassing is:
-

www.innovatielink.nl
www.chemielink.nl
www.innovatieatlas.nl
www.financieringsatlas.nl
www.offshorewindinnovators.nl

Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. InnovatieLink raadt u aan om
voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die

websites te raadplegen.
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6.2

Cookies, of vergelijkbare technieken
De websites van InnovatieLink maken gebruik van functionele cookies en analytische cookies. Deze
dienen ertoe om de websites gebruikersvriendelijker te maken en om het gebruik van de websites in
kaart te brengen. InnovatieLink maakt hierbij gebruik van Google Analytics.
In de browserinstellingen kunnen deze cookies worden uitgeschakeld. Het uitschakelen van cookies
kan er toe leiden dat bepaalde functionaliteiten van de websites niet meer beschikbaar zullen zijn, of
dat het gebruiksgemak van de websites wordt beperkt.
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Wijziging van het privacy beleid
Deze Privacyverklaring is in werking getreden op 22 mei 2018.
InnovatieLink past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de
websites zullen steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen.
InnovatieLink raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke
wijzigingen zal InnovatieLink er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.
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Contact
Voor vragen over de Privacyverklaring en het privacybeleid kunt u altijd direct contact opnemen met
InnovatieLink:
InnovatieLink (Stichting MKB Steunpunt Energie en Chemie)
Arthur van Schendelstraat 550
3511 MH Utrecht
Telefoon:
E-mail:
Kamer van Koophandel:

+31 (0)30 - 747 00 26
info@innovatielink.nl
61739685

