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Privacyverklaring Bredapartners (InfoBreda) 
 

Privacyverklaring 

Bredapartners, gevestigd te Breda onder KvK-nummer 66299446, is zich er van bewust dat u vertrouwen stelt 

in Bredapartners (of in een van haar initiatieven, zoals InfoBreda). Bredapartners ziet het dan ook als haar 

verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen. Bredapartners respecteert de privacy van alle gebruikers 

van haar websites, haar sociale media en haar (potentiële) klanten en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke 

informatie vertrouwelijk wordt behandeld. 

 

Middels deze privacyverklaring komt u te weten welke gegevens worden verzameld, waarvoor deze gegevens 

worden gebruikt en hoe hiermee uw gebruikservaring verbeterd wordt als u de website van InfoBreda gebruikt. 

Stuur bij vragen of eventuele opmerkingen een email aan mail@infobreda.nl  

 

Verwerking persoonsgegevens 

Bredapartners verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze 

zelf aan ons verstrekt. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– voor- en achternaam (en evt. bedrijfsnaam); 

– adresgegevens; 

– telefoonnummer(s); 

– e-mailadres(sen); 

– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (in correspondentie, door betaling van een factuur etc.), 

zoals bijvoorbeeld een bankrekeningnummer. 

 

Tevens gebruikt Bredapartners gegevens uit openbare bronnen zoals Google en sociale media als Facebook, 

Instagram en Twitter om: 

– potentiele klanten te benaderen voor het afnemen van diensten en/of producten van Bredapartners 

– informatie te kunnen delen over activiteiten of evenementen op de website en de sociale media van 

InfoBreda, conform de doelstelling van InfoBreda (gebundelde en geselecteerde informatie doorgeven over 

Breda, die interessant is voor bezoekers, inwoners en het bedrijfsleven). Hierbij hoort in voorkomende gevallen 

ook website adressen, bedrijfsnaam en adresgegevens, openbare Facebookaccount gegevens. Deze gegevens 

zijn openbaar en voor een ieder zichtbaar op de website en de sociale media van InfoBreda. 

 

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens 

Bredapartners verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– te corresponderen over een (potentieel) af te nemen dienst of product; 

– het afhandelen van uw betaling; 

– het terugkoppelen van resultaten van de dienst of product; 

– het periodiek vragen of behoefte is aan het herhaald afnemen van een dienst of product; 

– (potentiele) klanten te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 

– de website InfoBreda analyseert gedragingen van bezoekers, om daarmee de website voor dezelfde 

bezoekers te verbeteren; 

– Bredapartners verwerkt en bewaart persoonsgegevens vanwege wettelijk verplichtingen, zoals gegevens die 

bewaard moeten worden voor de belastingdienst. 
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Deze doelen vallen allen binnen de grondslagen: 

- Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (communicatie opdrachtgever – opdrachtnemer). 

- Wettelijke verplichting (belastingdienst). 

- Gerechtvaardigd belang (ondernemersbelang: statistieken, klantenwerving. Hierbij wordt een afweging 

gemaakt tussen het belang van Bredapartners en de privacy belangen en grondrechten van de betrokkene).  

 

Links naar andere websites 

De website InfoBreda en de sociale media van InfoBreda bevatten links naar websites en sociale media van 

derde partijen. Bredapartners is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites en deze 

sociale media. InfoBreda verwijst in voorkomende gevallen naar de privacyverklaring van de desbetreffende 

partij. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Bij Bredapartners vinden géén op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten plaats, over zaken die 

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden bij Bredapartners geen besluiten genomen 

door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke tussenkomst. 

 

Bewaren persoonsgegevens 

Bredapartners bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bredapartners hanteert de volgende bewaartermijnen voor de 

volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 

– Contactgegevens klanten: totdat Bredapartners verzocht wordt om deze te verwijderen of totdat 

Bredapartners haar activiteiten beëindigd, waarbij geldt: 

 Personalia: minimaal 7 jaar (wettelijke verplichting) 

 Adres: minimaal 7 jaar (wettelijke verplichting) 

 Contactgegevens: minimaal 7 jaar (wettelijke verplichting) 

– Contactgegevens potentiele klanten: totdat Bredapartners verzocht wordt om deze te verwijderen of totdat 

Bredapartners haar activiteiten beëindigd. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Bredapartners verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de 

dienst aan u of productafname van u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden 

Bredapartners gebruikt functionele, analytische en tracking cookies op de website InfoBreda. 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. Bredapartners gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze 

zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden 

worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website InfoBreda goed te laten werken en deze te kunnen 

optimaliseren. Daarnaast plaats Bredapartners cookies die uw surfgedrag bijhouden. 

 

Bij uw eerste bezoek aan de website InfoBreda hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en 

toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 
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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/ 

 

Privacyverklaring: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het 

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

verwerking van uw persoonsgegevens door Bredapartners en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat u bij Bredapartners een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover 

Bredapartners beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

 

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 Bredapartners via het email adres: mail@infobreda.nl. 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Bredapartners een kopie van uw 

identiteitsbewijs met uw 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. Bredapartners reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw 

verzoek. 

 

Bredapartners wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft 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 

 

Beveiliging persoonsgegevens 

 

Bredapartners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de 

indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact 

op met Bredapartners via het email adres: mail@infobreda.nl. 

 

 

 

Breda, 16 mei 2018 


