
Privacyverklaring Stichting Visie MKB  

PRIVACY STATEMENT 
 
Stichting Visie MKB is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken c.q. vastleggen 

Stichting Visie MKB verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.    

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
• (bedrijfs)naam 
• Adresgegevens 
• Kvk nummer 
• Btw nummer 
• Factuurgegevens 
• Sector gegevens 
• Contactpersoon voorletters en achternaam 
• E-mail adres  
• Bankrekeningnummer 
• Telefoonnr. 
• Mobielnr. 
• Linkedin profiel 
• Overeenkomst 

o Onderschrijving grondslag en doelstelling   
o Lidmaatschap Visie MKB  

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website 
bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. 
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders 
dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te 
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 
toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke 
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
info@visiemkb.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.  
 
Stichting Visie MKB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen 
 

o Het afhandelen van uw betaling 
o Verzenden van onze nieuwsbrief en/of aanmeldingen en producten 
o U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 

kunnen voeren 
o U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
o Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat Visie MKB de dienstverlening 

kan verbeteren 
o Stichting Visie MKB verwerkt ook persoons(bedrijfs)gegevens als wij hier wettelijk 

toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte  
o Geaggregeerde informatie aanleveren naar (overheids)instanties die niet te 

herleiden zijn naar een individuele deelnemer. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming  
 
Stichting Visie MKB neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen 
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor bedrijven en of 
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 
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computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een persoon (bijv. een 
medewerker van Stichting Visie MKB) bij betrokken is.   
 
Beveiliging en bewaartermijn  
 
Stichting Visie MKB zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd 
zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, 
ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens 
worden bewaard zo lang als noodzakelijk is voor de hierboven aangegeven doeleinden 
of voor zover noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor 
het oplossen van eventuele geschillen. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
 
Stichting Visie MKB verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de 
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 
Cookies, of vergelijkbare technieken of vergelijkbare technieken 
 
Stichting Visie MKB gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Gegevens inzien, correctie of aanpassen  
 
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan Stichting 
Visie MKB onder vermelding van uw naam en adres. Stichting Visie MKB zal in 
beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. 
Ingeval van een verzoek tot verwijdering zal Stichting Visie MKB de betreffende 
persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet 
verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende 
redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.   
 
Vragen  
 
Stichting Visie MKB neemt uw privacy serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om 
contact op te nemen met Stichting Visie MKB. 
 
Contactgegevens 

     Stichting Visie MKB 
Torenplein 2 
3772 CX Barneveld  
 
Website: www.visiemkb.nl 
Mailadres: info@visiemkb.nl 
KvK: 86881779 


