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Dit privacydocument informeert u over de wijze waarop Natuurnet (www.natuurnet.nl)
persoonsgegevens ontvangt en gebruikt. Natuurnet is een product van Second Opinion
(www.secopini.nl).
Voor meer informatie over het privacybeleid en over uw eigen persoonsgegevens kunt u contact
opnemen met de beheerder van Natuurnet, Bas van Leeuwen, Second Opinion
(bas.van.leeuwen@secopini.nl).
1.

Persoonsgegevens die u beschikbaar stelt via Natuurnet worden ontvangen en verwerkt door de
medewerkers van Second Opinion. Second Opinion heeft geen aparte functionaris
gegevensbescherming.
Second Opinion is bereikbaar op
Zeisterweg 14
3984NL Odijk
bas.van.leeuwen@secopini.nl
030-6563552

2.

Natuurnet ontvangt persoonsgegevens via telefonisch contact, email en website-formulieren in het
kader van opname in Natuurnet van gegevens van bedrijven waar de betreffende persoon
werkzaam is. De gegevens zijn afkomstig van adviesbureaus.
Second Opinion gebruikt de ontvangen gegevens om verplichtingen met betrekking tot Natuurnet
jegens zijn opdrachtgevers na te komen.
De persoonsgegevens kunnen zijn:
• naam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam)
• titulatuur
• werkgever
• werkadres
• factuuradres
• telefoonnummer
• emailadres
en bij contacten via de website:
• IP-adressen

3.

De grondslag voor de verwerking van de gegevens ligt in de toestemming van de betrokken
persoon en de noodzaak tot uitvoering van een overeenkomst.
Toestemming wordt gevraagd bij contacten waarbij persoonsgegevens worden overgedragen.

4.

De persoonsgegevens komen voor derden beschikbaar via:
• publicatie op de website www.natuurnet.nl van naam, organisatie en mailadres
• samenvattingen van publicaties op de website voor potentiele opdrachtgevers van
adviesbureaus

5.

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan organisaties of personen buiten de EU en niet
aan internationale organisaties.
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6.

De gegeven worden bewaard gedurende de geldigheid van gesloten overeenkomsten en
gedurende de periode tot het intrekken van de goedkeuring tot gebruik.

7.

Personen kunnen contact opnemen met Second Opinion om - voor wat betreft de via Natuurnet
aangeleverde persoonsgegevens- inzage te krijgen in de aanwezige eigen persoonsgegevens,
deze gegevens over te nemen, deze gegevens te corrigeren of toestemming tot (specifieke vormen
van) gebruik in te trekken.

8.

Klachten over de verwerking en/of het gebruik van gegevens kunnen worden ingediend bij de
Autoriteit persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. We stellen het op prijs als u bij
klachten eerst contact met ons opneemt om de klacht zo mogelijk op te lossen.

9.

Second Opinion neemt besluiten waarbij persoonsgegevens worden gebruikt op basis van
gemaakte afspraken met de betrokken persoon en zonodig aanvullend overleg met de betrokken
persoon. Second Opinion maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

10.

De opgeslagen persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor Second Opinion en op
standaardwijze beveiligd. Gegevens die verkregen zijn via de website zijn technisch toegankelijk
voor de internetprovider (www.xs4all.nl) die onder Nederlandse recht valt. Second Opinion staat de
internetprovider niet toe de persoonsgegevens voor eigen doelen te gebruiken.

11.

De website van Second Opinion plaatst cookies voor statistische doeleinden. U kunt uw browser
instellen om browsercookies te weigeren.
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