
 
 
 
Noordvaarders, gevestigd aan Nieuwe Blekerstraat 2-2 9718 ED Groningen, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: 
Noordvaarders 
Nieuwe Blekerstraat 2-2 9718 ED Groningen 0616357437 
Marissa van Dijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Noordvaarders, bereikbaar 
via info@noordvaarders.nl 
 
Toelichting 
Noordvaarders mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De 
Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze 
wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. 
Op grond van deze wet heeft Noordvaarders de plicht om haar klanten:  
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door 
StressWise worden verwerkt;  
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;  
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen. StressWise vindt jouw 
privacy belangrijk.  
 
Daarom geeft Noordvaarders in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens 
omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens 
Noordvaarders expliciet om jouw toestemming moet vragen. 
 

De persoonsgegevens die Noordvaarders gebruikt en  het doel van 
het gebruik.  
Noordvaarders verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We gebruiken Voor- en achternaam / 
Geslacht / Geboortedatum / Geboorteplaats / Adresgegevens / Telefoonnummer en 
E-mailadres.  
 
Dit doet Noordvaarders zodat: 

- we de overeenkomst die klanten met Noordvaarders sluiten financieel en 
administratief te kunnen afhandelen;  
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- onze dienstverlening te kunnen leveren;  
- klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is. 

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Noordvaarders verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: 
- gezondheid 

 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij 
persoonsgegevens verwerken 
Noordvaarders verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
voeren 
- Voor het bijhouden van een dossier gedurende onze behandelovereenkomst. 
 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Noordvaarders neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen 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 Noordvaarders) tussen zit.  
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Noordvaarders bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Jouw persoonsgegevens worden niet 
langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Noordvaarders hanteert 
een termijn van twee jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De 
wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Noordvaarders zich aan de 
voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. 

 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Noordvaarders verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken 
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting.  
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Noordvaarders gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Jouw rechten als betrokkene:  
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• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt 
worden en met welk doel;  
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van 
een ander daardoor niet wordt geschaad;  
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn 
(recht op correctie en verwijdering);  
• het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw 
gegevens te verzetten. 
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de 
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@noordvaarders.nl. Om er zeker 
van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 
vier weken, op jouw verzoek . Noordvaarders wil je er tevens op wijzen dat je de 
mogelijkheid hebt 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-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Noordvaarders neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 
info@noordvaarders.nl 
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