
Privacyverklaring 
 
Inleiding 
Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren hoe New Art Groenprojekten omgaat 
met uw persoonsgegevens en welke persoonsgegevens er worden verzameld. 
 
Contactgegevens 
New Art Groenprojekten  
Jan Smuldersstraat 43 
5512 AW Vessem 
Nederland 
Email: newart@planet.nl 
Telefoon: 0497-592037 / 06-53731210 
Contactpersoon: J.W. Willems 
 
Welke gegevens worden verwerkt 
New Art Groenprojekten 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 
- Adres 
- Woonplaats 
- Telefoonnummer 
- Emailadres 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers 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 is. Wij raden 
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te 
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke 
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
newart@planet.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 
 
Waarom verwerken we deze gegevens? 
- Deze gegevens zijn nodig om facturen naar klanten te kunnen sturen via ons 
  facturatiesysteem  
- Deze gegevens worden gebruikt om contact met onze klanten op te kunnen 
  nemen voor de werkzaamheden die voor hen lopen. 
- New Art Groenprojekten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe 
  verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
- Zodra je geen akkoord geeft op de privacy verklaring, kan New Art Groenprojekten je                                       
helaas niet helpen. 
 
 



 
Hoe lang bewaart New Art Groenprojekten uw gegevens 
New Art Groenprojekten bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen 
te realiseren waarvoor u uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet 
vereist. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
New Art Groenprojekten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten 
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om 
besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar 
een mens (bijvoorbeeld een medewerker van New Art Groenprojekten) tussen zit. 
 
Beveiliging website 
De website van New Art Groenprojekten, www.newartgroenprojekten.nl, is strikt beveiligd 
met een httpsverbinding. 
Ook alle randwebsites waar gegevens worden gebruikt en gevraagd, zijn beveiligd met deze 
https-verbinding. 
 
Contactformulier 
Op de website van New Art Groenprojekten bevindt zich een contactformulier, waarmee u 
contact op kunt nemen met New Art Groenprojekten. Als u dit contactformulier invult en het 
vinkje aanvinkt, welke het akkoord gaan met de privacyverklaring bevestigd, worden deze 
gegevens bewaard, zolang deze nodig zijn om de beantwoording van deze aanvraag, doelen 
en werkzaamheden te realiseren. 
 
Verstrekking van gegevens aan derden 
New Art Groenprojekten verstrekt uw gegevens alleen aan derden, mits dit nodig is voor de 
uitvoering van overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Als er 
gegevens worden verstrekt aan derden, wordt er nauwkeurig gekeken welke gegevens op 
dat moment nodig zijn om te delen. 
Uw gegevens worden niet gedeeld met partijen buiten Nederland en de Europese Unie. 
 
Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
- 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 over u hebben, dan kun 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. U kunt 
ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden 
overgedragen. 
- U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een 
brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer aan bovengenoemde 



contactgegevens. New Art Groenprojekten zal binnen een termijn van maximaal vier weken 
op uw verzoek reageren. 
- New Art Groenprojekten 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-
autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
New Art Groenprojekten 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 ons via newart@planet.nl 
 
Wijziging privacyverklaring 
New Art Groenprojekten houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. 
Daarom wordt u aangeraden deze Privacyverklaring regelmatig op de website te 
controleren. 
 
Media 
Afbeeldingen, foto’s en video’s die op de website gebruikt worden zijn geplaatst met en na 
toestemming van de klanten. 
 
 
Vessem, 22 mei 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cookieverklaring 
Inleiding 
Op de website van New Art Groenprojekten maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn 
kleine bestandjes die opgeslagen worden op uw computer door de website. Cookies worden 
gebruikt om een website beter te laten functioneren voor de bezoeker en om het gebruik 
van de website te kunnen analyseren. New Art Groenprojekten maakt gebruik van tracking 
cookies. 
 
Tracking cookies 
a) Tracking cookies worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag van de 
bezoeker op de website. New Art Groenprojekten gebruikt deze analyses voor het 
optimaliseren van de website en deze dus beter te maken voor de bezoeker. Deze 
gegevens zijn zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 
b) New Art Groenprojekten maakt gebruik van Google Analytics als analyse monitor voor de 
website. Met deze tool kan New Art Groenprojekten statistieken van de website monitoren 
en de website optimaliseren voor bezoekers. De cookies van Google Analytics 
worden voortdurend opgeslagen op de computer van de bezoeker. 
c) New Art Groenprojekten monitort op www.newartgroenprojekten.nl alleen algemene 
bezoekgegevens, welke nodig zijn om het gedrag van bezoekers in kaart te kunnen 
brengen, zoals: 
1. De browser die de bezoeker gebruikt (zoals Internet Explorer/Edge, Chrome, 
Safari en Firefox) en de gegevens die de browser meestuurt; 
2. Welke pagina’s de bezoeker bezoekt; 
3. Het IP-adres van uw computer, hiermee wordt de locatie bepaald waarvan uit de 
website bezocht wordt; 
4. Het tijdstip en duur van het bezoek 
d) De cookies van Google Analytics kunnen door de bezoeker op elk gewenst moment 
verwijderd worden van hun computer door middel van de browserinstellingen. 
Raadpleeg Google aan de hand van uw gebruikte browser hoe u uw 
browsergeschiedenis en cookies kunt verwijderen. 
 
Google Analytics 
a) Zoals hierboven beschreven maakt New Art Groenprojekten gebruik van Google Analytics. 
Google Analytics wordt gebruikt om het gedrag van bezoekers op de website van 
New Art Groenprojekten te monitoren. 
b) De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer 
(IPadres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde 
Staten. 
 
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. 
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, 
om rapporten over de website aan New Art Groenprojekten te kunnen verstrekken. Google 
kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt 
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 
New Art Groenprojekten heeft hier geen invloed op. 



c) New Art Groenprojekten heeft Google geen toestemming gegeven om via New Art 
Groenprojekten verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 


