
 

 
Privacyverklaring Ondernemersfonds Zwijndrecht 
 
Websitebezoek 
Deze website kunt u anoniem raadplegen door het gebruik van cookies te weigeren. 
Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht, hierna ook te noemen het ondernemersfonds, respecteert 
de privacy van de bezoekers van zijn website. Het ondernemersfonds draagt zorg voor dat de 
persoonlijke gegevens die via aanvraag- en contactformulieren worden verschaft altijd vertrouwelijk 
en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. 
 
Het ondernemersfonds gaat niet na wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en herleidt deze 
gegevens dus niet tot uw persoon. Gegevens over bezoekers van de website worden nooit gebruikt 
om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam en 
dergelijke). Het ondernemersfonds stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden 
ter beschikking. 
 
Verzamelen van gegevens 
De gegevens van de gevestigde bedrijven in de gemeente Zwijndrecht krijgt het ondernemersfonds 
van de Gemeente Zwijndrecht aangeleverd conform het afgesloten convenant om u met uw 
onderneming te informeren inzake de beschikbare financiële middelen vanuit de OZB-opslag. Het 
ondernemersfonds stelt u per e-mail of per nieuwsbrief op de hoogte van verplichte informatie die 
het ondernemersfonds met u moeten delen. U heeft uiteraard de mogelijkheid zich hier voor af te 
melden indien u geen berichtgeving meer wenst te ontvangen.  
 
Wanneer u een contact- of aanvraagformulier invult en opstuurt of ons een e-mail stuurt, dan 
worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard 
zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige 
beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan 
daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-upprocedures en 
wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard of zolang het ondernemersfonds in 
stand is. 
 
Er zijn door het ondernemersfonds passende technische en organisatorische maatregelen genomen 
om uw gegevens te beveiligen tegen diefstal, verlies, vernietiging of tegen ander onrechtmatig 
gebruik. Indien het ondernemersfonds gebruik maakt van een zogenaamde ‘verwerker’, dan wordt 
met deze partij een verwerkersovereenkomst afgesloten. In dergelijke gevallen blijft het 
ondernemersfonds verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.  
 
Rechten/vragen/klachten 
U heeft op grond van de wettelijke regels verschillende rechten, zoals het recht op inzage (of kennis-
neming), verbetering (of rectificatie), verwijdering (of wissing), beperking, overdraagbaarheid van uw 
persoonsgegevens en het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens. Op deze rechten 
zijn wettelijke uitzonderingen van toepassing.  
 
Uw verzoek kunt u schriftelijk indienen via het ondernemersfonds, ter attentie van de voorzitter. Uw 
verzoek wordt dan binnen een maand door het fondsbestuur afgehandeld.  
Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door  het ondernemersfonds kunt u met 
ons contact opnemen via de e-mail info@ondernemersfondszwijndrecht.nl of het contactformulier 

mailto:info@ondernemersfondszwijndrecht.nl


 
op de website.  
 
De Autoriteit Persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Een 

eventuele klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bij deze autoriteit indienen. 

Voor meer informatie hierover bezoek dan de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of bel 

0900-2001201. 

Wijzigingen privacyverklaring 
Het ondernemersfonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 
privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat 
u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 
 
Heeft u nog vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, stel ze 
gerust. Zie onze contactpagina voor de mogelijkheden om uw vragen te stellen of opmerkingen te 
maken.  

 


