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Privacyverklaring 
 

Novisafe Veiligheidstrainingen (hierna: “Novisafe”) is actief in de dienstverlenende sector en biedt 

meerdere producten en diensten aan. Wij verzorgen veiligheidstrainingen binnen bedrijven en 

gemeentes en wij kunnen zorg dragen voor het opmaken van BHV noodplannen en 

ontruimingsplannen. Ook het leveren en onderhouden van AED’s, verbandkoffers, blusmiddelen en 

noodverlichting behoort tot onze diensten. 

Bij deze dienstverlening verwerken wij diverse persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn: 

- Telefoon: 085 – 76 00 922 

- E-mail:  info@novisafe.nl 

- Website: www.novisafe.nl  

- Postadres:  Lange Lijnbaan 41, 8861 NW Harlingen 

 

1. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Novisafe zal persoonsgegevens van haar relaties verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in 
overeenstemming met de wet. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke gegevens wij van u 
verwerken, hoe we dat doen en welke rechten u daarbij heeft. Indien deze privacyverklaring wordt 
aangepast zullen we u daarvan op de hoogte stellen. Op onze website vindt u de geldende versie van 
de privacyverklaring. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende activiteiten uit te kunnen 
voeren: 

- het contacteren en beheren van relaties van Novisafe; 
- het versturen van digitale mailingen; 
- het maken van offertes en facturen; 
- het uitvoeren van marketingactiviteiten om een relatie tot stand te brengen; 
- het uitgeven van certificaten en diploma’s. 

 

2. Welke persoonsgegevens verwerken we? 

Wij verwerken mogelijk onderstaande persoonsgegevens: 

- voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres; 
- geboortedatum en geslacht. 

 

3. Wettelijke grond voor het gebruik van uw gegevens 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen als wij hier een wettelijke grondslag en noodzaak voor 
hebben: 

- Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat dat noodzakelijk is voor het behartigen van een 
gerechtvaardigd belang van Novisafe. Dat gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld het onder 
de aandacht brengen van de activiteiten van Novisafe, het in contact komen met (potentiële) 
relaties en het verbeteren van onze diensten. 
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- In sommige gevallen mogen wij uw gegevens alleen verwerken als u daarvoor toestemming 
heeft gegeven. Als u uw persoonsgegevens in een (web) formulier invult geeft u ook 
toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt die toestemming op ieder 
moment weer intrekken. Wij zullen het verdere gebruik van uw persoonsgegevens dan 
beëindigen, tenzij wij een andere wettelijke grond voor het gebruik hebben. 
 

4. Bewaartermijn 

Wij bewaren gegevens niet langer dan dat nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we 
op grond van een wettelijke regelgeving uw gegevens langer moeten bewaren. 

5. Wie kunnen uw persoonsgegevens inzien? 

Alleen medewerkers van Novisafe die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden 
uit te voeren, hebben toegang tot uw gegevens in de systemen van Novisafe. Soms is het 
noodzakelijk ten behoeve van onze activiteiten om derden in te schakelen. Deze derde krijgt alleen 
toegang tot uw persoonsgegevens als we zeker weten dat die derde de gegevens 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 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. 

6. Recht van bezwaar 

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 het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door een brief te 
sturen naar:  

Novisafe Veiligheidstrainingen 
Lange Lijnbaan 41 
8861 NW Harlingen 

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.  

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 ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan 
uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend en gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens 
niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben 
verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit 
onze systemen en back-upsystemen verwijderen. 

Wanneer u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u dat indienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. 
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7. Beveiliging van uw gegevens 

Wij nemen alle redelijke en passende beveiligingsmaatregelen om Novisafe en onze klanten, relaties 
en medewerkers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of 
vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden. 
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. 
 
 
  

  

 

  

 

 

   


