
 

 

Privacy Beleid 
 
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Banx.  
Banx is echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites of bronnen. Door deze 
website te gebruiken geef je aan het privacy beleid te accepteren. 
 
Banx respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en we dragen er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie die je ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. 
 

Contactgegevens 
 
Als er problemen zijn met het gebruik van deze site of je wil misstanden melden, dan kun je dat doen 
door contact op te nemen met: 
 
Banx 
Kanaalweg 157  
2321 JW Leiden 
info@banx.nl 
Tel: 085 – 130 14 33  
 
 

Verwerkingsverantwoordelijke 
 
Banx ziet zich als verwerkingsverantwoordelijke voor jouw gegevens. Dit zien wij zo, omdat Banx het 
doel bepaalt voor de verwerking van je gegevens. Hierdoor zien wij ons als verantwoordelijke om 
zorgvuldig om te gaan met je gegevens, ook als deze worden doorgegeven aan anderen. 
 
 

Doelen voor de verwerking 
 
Banx gebruikt je gegevens voor de volgende doeleinden: 
 
Bezoek aan de site 
Als je de site bezoekt dan stuurt jouw browser persoonsgegevens naar onze site. Dit zijn onder 
andere onderstaande gegevens die vooral technisch van aard zijn: 

• IP-adres 
• Datum en tijd van het verzoek 
• Verschil tijdzone van Greenwich Mean Time (GMT) 
• Inhoud van het verzoek (specifieke website) 
• Toegangsstatus/HTTP-statuscode 
• Hoeveelheid gegevens die elke keer wordt overgedragen 
• Website waarvan het verzoek komt 
• Browser 
• Besturingssysteem en zijn interface 
• Taal en versie van de browsersoftware 
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Deze technische informatie wordt geanonimiseerd gebruikt voor het juist werken van de site. Deze 
gegevens geven wij niet door aan andere partijen, tenzij je hiermee instemt. 
 
Cookies 
Cookies zijn kleine databestanden die nodig zijn om een website goed te kunnen laten werken, maar 
kunnen ook databestanden zijn die je gegevens verzamelen en eventueel doorgeven aan derden. Je 
instemming met het verwerken van je gegevens geef je zelf aan door de cookies te accepteren, 
wanneer je dat gevraagd wordt bij het bezoek aan de site. Jij maakt een keuze welke cookies voor jou 
passend zijn. Daarom is het belangrijk dat je zelf aangeeft wat jij wilt dat er gebeurt als je cookies 
accepteert. 
 
Heb je achteraf spijt van je keuzes? Je kunt via de cookiebanner je voorkeuren weer aanpassen. Maar 
je kunt ook altijd (alle) cookies verwijderen in je browser op je eigen computer. 
 
Jouw Contactgegevens 
Als we in contact komen met elkaar, door bijvoorbeeld een email, social media kanalen als 
Whatsapp, Linkedin of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens alleen om met je te 
communiceren en zullen deze gegevens pas na jouw uitdrukkelijke toestemming doorgeven aan 
derden.  
Mocht je via ons contactmoment gegevens meesturen van andere personen dan gaan we er vanuit 
dat daar instemming voor is gegeven door deze personen. Mocht dat, achteraf gezien, niet het geval 
zijn, dan zullen wij deze gegevens verwijderen op jouw verzoek. 
Als wij jouw CV ontvangen dan geven we die door aan opdrachtgevers, maar blijven wij 
verantwoordelijk dat de opdrachtgever daar zorgvuldig mee om gaat. Hierover maken we altijd 
afspraken met onze opdrachtgevers. 
 
Nieuwsbrief 
Wij zullen je alleen een nieuwsbrief sturen als je daarmee akkoord gaat. Mocht je na je instemming 
spijt hebben, dan kun je je even gemakkelijk weer uitschrijven voor de nieuwsbrief, door een link in 
je mail aan te vinken. 
 

Bewaartermijnen 
 
We bewaren je gegevens zo lang als noodzakelijk en zo kort als mogelijk. Je contactgegevens 
bewaren we graag langer om ook in de toekomst met je in contact te blijven. Als je wilt dat wij je 
gegevens verwijderen, zullen wij dat zo snel mogelijk doen. We sluiten aan op de wettelijke 
bewaartermijnen en op die van onze opdrachtgevers. 
 
 

Jouw privacy rechten 
 
Je hebt een aantal rechten die vastgelegd zijn in de Algemene Verordening Gegevensverwerking 
(AVG). Deze Europese wetgeving is in mei 2018 ingegaan en geeft meer rechten aan betrokkenen. 
Deze rechten zijn: 

1. Recht op inzage 
Je kunt je gegevens die we bewaren inzien. 

2. Recht op rectificatie 
Je kunt je gegeven laten aanpassen als deze niet correct zijn. 

3. Recht op verwijdering 
Je kunt je gegevens laten verwijderen uit onze database. 



4. Recht op beperking van gegevensverwerking 
Je kunt je gegevens tijdelijk niet meer laten verwerken, omdat er iets niet klopt. 

5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid 
Je kunt je gegevens opvragen in ‘machine leesbare taal’ zodat een andere partij de gegevens 
kan verwerken. 

6. Recht om bezwaar te maken 
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. 

7. Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluiten of profilering 
Je kunt vragen bij een geautomatiseerd besluit om deze door een mens opnieuw te laten 
nemen. 

 
We begrijpen dat je deze rechten nu heel summier beschreven kunt vinden. Dat snappen wij, daarom 
kun je met deze link naar de site van de Autoriteit Persoonsgegevens om hier meer over je rechten te 
weten te komen. 
 

Wijzigingen 
 
Het kan goed voorkomen dat we ons beleid moeten aanpassen, omdat er nieuwe uitspraken zijn van 
Autoriteit Persoonsgegevens, of omdat we andere gegevens gaan verzamelen. Wij zullen daarom dit 
Privacy Beleid regelmatig updaten. De laatste keer dat we dit hebben gedaan was op 1 februari 2021. 
 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen

