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Jouw privacy is voor De Nieuwe Zaak van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de
privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes
gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen en wat we
bij de website www.denieuwezaak.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten
komen.
Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met
De Nieuwe Zaak.
Persoonsgegevens die wij verwerken
De Nieuwe Zaak 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:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en
telefonisch
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Nieuwe Zaak verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om je onze nieuwsbrief te sturen, mits je daarvoor toestemming hebt gegeven.
- Om je te kunnen contacten via telefoon of e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening
uit te kunnen voeren.
- Om het gedrag van de bezoekers aan onze website te analyseren zodat we de website
kunnen verbeteren en het aanbod van diensten af kunnen stemmen op jouw voorkeuren.
Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij jouw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij op
basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat jij
tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de
informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog
beter te worden.
Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over
onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere
nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming

toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard tot een maand nadat
je het abonnement hebt opgezegd.
Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken
verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien.
Wij kunnen je persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te
komen. Uiteraard zullen wij jouw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je
dit altijd aan ons melden.
Hiervoor gebruiken wij jouw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en IPadres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.
Reclame
Wij willen je graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit
doen wij:
• Per post
• Per e-mail
• Per telefoon
Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke brief staat hoe dat
moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt dit aangeven als je wordt gebeld.
Advertenties
Onze website vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen persoonsgegevens
bij.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van een aantal partners (zie pagina over het gebruik van cookies), geven wij
jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen,
behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een
vermoeden van een misdrijf).
In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders
van deze diensten jouw persoonsgegevens. Als je meer wilt weten hoe deze bedrijven
omgaan met je persoonsgegevens verwijzen we je naar de privacy statements van Facebook,
Twitter en LinkedIn.
Cookies
De Nieuwe Zaak gebruikt functionele, personalisatie en social media 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. De Nieuwe Zaak 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. Tenslotte plaatsen we cookies die ervoor zorgen dat er een
koppeling gemaakt wordt met social media en je reacties kunt plaatsen en informatie kan
delen met je vrienden en/of jouw netwerkt.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over
cookies. Hierbij zullen we vragen om jouw akkoord voor het gebruik van deze cookies.
Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar houd er dan wel
rekening mee dat sommige functies van onze website dan niet goed meer werken, zoals het
plaatsen van reacties of het delen van informatie met je vrienden en/of jouw netwerk.
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Van
deze informatie worden statistieken gemaakt. Deze gegevens geven ons inzicht in het gedrag
van bezoekers op de website. Door dit gedrag te analyseren, kunnen we de structuur, de
navigatie en de inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken. Wij hebben
Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google
diensten.
Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Daarom maken wij gebruik
van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou
en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let
dus altijd op de datum bovenaan deze privacyverklaring en kijk regelmatig of er een nieuwe
versie is. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.
Inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd
contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Je hebt
de volgende rechten:
• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
• Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
• Het laten corrigeren van fouten.
• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
• Intrekken van toestemming.
• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent (met voor- en achternaam en e-mailadres),
zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of
verwijderen.
Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te
dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
De Nieuwe Zaak
Hanzeallee 28
8017 KZ Zwolle
PrivacyOfficer@denieuwezaak.nl
038 - 4230163

