



Evolve gaat uiteraard zorgvuldig om met jouw privacy. Evolve verwerkt informatie over jou op een veilige 
manier. In deze privacyverklaring wordt daarom beschreven hoe Evolve omgaat met persoonsgegevens; 
hoe we deze beveiligen, wat we ermee doen en op welke gronden dat wordt gedaan. Daarnaast kun je in 
deze privacyverklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw 
persoonsgegevens. 

Lees deze privacyverklaring aandachtig door. Voor vragen je altijd contact opnemen met info@evolve.eu. 

Over Evolve 
Evolve is de besloten vennootschap Evolve  B.V., geregistreerd te Anna van Burenlaan 7, 3708 CE Zeist 
en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53732359. 

Hoe gebruikt Evolve jouw gegevens?  
Wat voor persoonsgegevens Evolve over je verwerkt, is afhankelijk van de aard van de relatie die je met 
Evolve hebt. Hieronder vind je daarvan een overzicht, waarin is aangegeven wat we bewaren, voor welk 
doeleinde, wat de juridische grondslag is om de gegevens te mogen verwerken en hoe lang die gegevens 
bewaard worden.  

Doel Financiële administratie en facturatie

Gegevens Bedrijfsnaam, NAW-gegevens, openstaand saldo,  
dossiergegevens

Grondslag Wettelijke verplichting en kunnen uitvoeren van overeenkomst

Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doel Verlenen van de dienst zelf

Gegevens
NAW-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, gegevens die 
nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst 
gegenereerd worden

Grondslag Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
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Doel CRM

Gegevens NAW-gegevens organisatie, naam, e-mailadres, telefoonnummer, 
social media, dossiergegevens,

Grondslag Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang Commercieel belang

Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doel Nieuwsbrief

Gegevens Voornaam, achternaam, e-mailadres, kijk- en klikgedrag

Grondslag Gerechtvaardigd belang, jouw toestemming

Betrokken belang Commercieel belang

Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde of tot uitschrijving door 
jou

Doel Website analytics

Gegevens Surfgedrag, locatie (deze gegevens zijn geanonimiseerd en niet te 
herleiden naar een individu)

Grondslag Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang Commercieel belang

Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doel Verwerken van personeelsadministratie

Gegevens Arbeidsgerelateerde gegevens (NAW, BSN, werkprestatie, 
verzuim/verlof en arbeidsconflict)

Grondslag Wettelijke verplichting (Arbeidsovereenkomst)

Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doel Verwerken van sollicitaties

Gegevens NAW-gegevens, arbeidsgerelateerde gegevens (welke patenten 
in bezit), arbeidsverleden, telefoonnummer, e-mailadres.

Grondslag Gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
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Hoe beveiligen wij jouw gegevens? 
Wij beveiligen je gegevens tegen inbreuk door derden. Daarvoor hebben wij onze ICT-leveranciers 
ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze 
leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. 
Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang 
krijgen tot jouw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hebben 
overeenkomsten met de volgende partijen: 

> Oni Studio t.b.v. hosting (de servers waarop onze website draait). 
> Google Analytics en Google Tag Manager t.b.v. website-analytics. 
> Google t.b.v. van direct e-mailcontact. 
> MailChimp t.b.v. het versturen van nieuwsbrieven. 
> Hubspot t.b.v. CRM. 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?  
De gegevens die Evolve over jou heeft, zijn ofwel door jou aan Evolve verstrekt, of openbaar beschikbaar. 

Wat zijn jouw rechten?  
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten 
met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:  
 
Inzage 
Wanneer je de persoonsgegevens wilt zien die bij Evolve over jou zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot 
inzage doen. 

Wijzigen 
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een 
inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Evolve. Je kunt verzoeken dat Evolve jouw gegevens 
wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. 

Beperken van de verwerking 
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Evolve te verzoeken de verwerking van je 
persoonsgegevens te beperken. 

Recht van bezwaar 
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Evolve of een derde 
plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. 

Gegevensoverdracht 
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Evolve te verkrijgen. Evolve zal deze verstrekken in een 
gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te 
openen valt. Op deze manier kunt je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. 

Toestemming intrekken 
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je 
het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel 
dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Evolve je daardoor bepaalde 
diensten niet meer kan leveren. 

Ontvangers van de persoonsgegevens  
Het kan zijn dat Evolve verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond 
van een wettelijke verplichting. 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Evolve ze? 
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Evolve worden 
meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer, 
tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de 
website van Evolve worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen 
staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes 
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(tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals 
bijvoorbeeld device fingerprinting. 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd? 
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na 
te lezen op eventuele wijzigingen. 

Waar kun je terecht met klachten en vragen?  
Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop Evolve jouw gegevens 
gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@evolve.eu. Als je een klacht over de wijze waarop wij 
jouw gegevens behandelen, neem dan contact op met Peter Haan, directeur van Evolve. Ook heb je altijd 
het recht om contact op te nemen en een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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