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Dit is de Privacyverklaring van INSPIR8ION B.V.. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens 
INSPIR8ION B.V. verwerkt, hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je ten 
aanzien van de verwerking van deze persoonsgegevens kunt uitoefenen. 

INSPIR8ION B.V. acht een zorgvuldige, transparante en rechtmatige omgang met jouw 
persoonsgegevens van groot belang. Jouw persoonsgegevens worden door ons dan ook 
zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Je kunt erop rekenen dat wij ons houden aan de geldende 
wettelijke regels. INSPIR8ION B.V. handelt hierbij als het gaat om privacy conform de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

INSPIR8ION B.V. heeft het recht om deze privacyverklaring zonder verdere kennisgeving te 
herzien. Wij raden je dan ook aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.  Bovenaan 
deze webpagina kun je zien wanneer deze verklaring voor het laatst is bijgewerkt. De nieuwste 
versie vervangt automatisch de voorgaande versie. 

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die INSPIR8ION B.V. 
verwerkt wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf of een 
derde (bijv. organisatie waar je werkzaam bent) aan ons verstrekt (op geheel of gedeeltelijk 
geautomatiseerde wijze). 

Verwerken houdt onder andere in: het verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en 
het verstrekken van gegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een persoon. Ook gegevens 
die indirect iets over iemand zeggen of die gecombineerd kunnen herleiden naar een persoon, zijn 
persoonsgegevens. De wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen: 

• Door jouw verstrekte persoonsgegevens: 
Dit soort gegevens verkrijgen wij (direct) van jou als je bijvoorbeeld een formulier invult of een 
e-mail stuurt. Zo kun je denken aan een naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en 
e-mailadres. 

• Automatisch verstrekte persoonsgegevens: 
Bij het bezoeken van onze website verstrek je ons in sommige gevallen (indirect) 
persoonsgegevens, bijvoorbeeld in de vorm van uw IP-adres of een cookie. Deze data wordt niet 
gecombineerd met data uit andere bronnen en zijn niet te herleiden naar een persoon. 

Van wie verwerkt INSPIR8ION B.V. persoonsgegevens?
Van alle personen met wie wij contact hebben, of die onze website bezoeken, kunnen we 
persoonsgegevens verwerken. INSPIR8ION B.V. kan gegevens verwerken van o.a.: 
• Bezoekers van onze website; 
• Personen die gebruik maken van onze diensten, bijvoorbeeld voor het aanmelden voor een 

nieuwsbrief, een publicatie aanvragen, deelnemen aan campagnes of promoties; 
• (Potentiële) opdrachtgevers, partners, klanten, leveranciers en sollicitanten. 



Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
INSPIR8ION B.V., gevestigd aan te Maaskade 127a te Rotterdam verwerkt persoonsgegevens 
en is daarom verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken? 
Wij verwerken uitsluitend die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het doel 
waarvoor zij worden verwerkt of voor verenigbare doelen. Zo beperken we de opslag van jouw 
persoonsgegevens.  Grondslagen voor het verzamelen en verwerken van data: 

1. Communicatie 
Wanneer je jouw persoonsgegevens verstrekt zullen wij deze gegevens kunnen gebruiken om 
contact met je op te nemen om onze dienstverlening uit te voeren. Dit kan telefonisch of schriftelijk 
per e-mail voor o.a.: 
• Het afhandelen van facturatie ten behoeve van financiële verplichtingen; 
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailings;
• Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Om diensten en/of producten bij je af te leveren (in relatie tot ons aanbod van trainingen, 

management, advies en onderzoek);
• Voor promotie- en/of marketingdoeleinden (alleen bij evenementaanmeldingen en 

aanvraagformulieren voor gerelateerde inzichten zoals whitepapers en rapporten).

2. Webstatistieken
INSPIR8ION gebruikt webstatistieken zodat we de website beter op onze bezoekers kunnen 
afstemmen. De verzamelde gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet gebruikt voor een 
ander doel dan voor verbetering van de website.

Delen van informatie met derden?
INSPIR8ION B.V. is een adviesbureau dat over de Nederlandse grenzen heen publiek, privaat en 
wetenschap verbindt. Omdat wij internationaal opereren kan het voorkomen dat de data die door 
jouw verstrekt is binnen onze organisatie (inclusief onderaannemers of zakelijke partners) wordt 
gedeeld om aan jouw verzoek(en) te voldoen. 
Met organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. 
Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Deze gegevens worden niet aan derden 
verstrekt of doorverkocht.  

INSPIR8ION kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of 
regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als 
dat het geval is verlenen wij onze medewerking.

Hoe beschermen wij persoonsgegevens?
INSPIR8ION B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking 
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Persoonlijke informatie wordt beveiligd door 
beveiligingsprocedures die passend zijn bij het niveau van gegevens gevoeligheid van de 
informatie. 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op via info@inspir8ion.nl. 



Hoelang bewaren we uw gegevens?
INSPIR8ION bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor 
jouw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Wij handelen conform de AVG. 

Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de 
doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. Na 
de (wettelijke) termijnen worden de gegevens vernietigd. 

Mocht je andere/aanvullende afspraken hebben gemaakt ten aanzien van het opslaan, verwerken 
en gebruiken van jouw data dan worden na afgesproken termijn de gegevens vernietigd of op het 
moment dat jij jouw toestemming intrekt. 

Wat zijn mijn privacy rechten?
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door INSPIR8ION B.V. en 
heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt 
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou 
of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, 
verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van 
jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens indienen bij info@
inspir8ion.nl. 

Hoe kun je contact met ons opnemen?

Mocht je vragen hebben over gebruik van webstatistieken of de bescherming van jouw privacy 
in relatie tot de website inspir8ion.nl, dan kun je contact opnemen met ons via info@inspir8ion.nl. 
Ontvang je informatie die je niet meer wilt ontvangen, dan kun je ons dat ook via een bericht laten 
weten. 

Voor diensten zoals een digitale nieuwsbrief, kun je zich aan- of afmelden. Na afmelding worden 
jouw gegevens verwijderd van de verzendlijst.
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