
 

 

 

 

PRIVACYREGLEMENT Network Netherlands B.V.     Versie: juni 2018 

 

Reglement inzake de bescherming van persoonsgegevens door Network 

Netherlands B.V. In het kader van haar dienstverlening verwerkt Network 

Netherlands persoonsgegevens. Network Netherlands gaat zorgvuldig om 

met de persoonsgegevens die zij verwerkt, volgens de wettelijke eisen die 

daaraan gesteld worden. In dit privacyreglement informeert Network 

Netherlands betrokkenen voor welke doeleinden zij hun persoonsgegevens 

verwerkt, op welke wijze dit gebeurt en welke rechten betrokkenen hebben. 

Het privacyreglement is te downloaden via de website van Network  

Netherlands: www.networknetherlands.com 

 

Artikel 1 Definities 

1.1. De in dit privacyreglement opgenomen woorden zoals 

persoonsgegevens en verwerken hebben, in welke vervoeging dan 

ook, de betekenis zoals bedoeld in de AVG. Daarnaast hebben de 

onderstaande woorden in dit privacyreglement de volgende betekenis: 

 

Network Netherlands: de verwerkingsverantwoordelijke Network 

Netherlands B.V. statutair gevestigd te Haarlemmermeer en aldaar 

ingeschreven in het handelsregister onder nummer KvK 32117494.  

 

Medewerker: een persoon, die op betaalde of vrijwillige basis  

werkzaamheden voor Network Netherlands verricht. 

 

Artikel 2 Reikwijdte 

2.1  Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van 

persoonsgegevens door Network Netherlands, met uitzondering van 

de verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers van Network 

Netherlands. 

 

Artikel 3 Doeleinden voor verzamelen en verwerken van 

Persoonsgegevens 

3.1  Network Netherlands verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend ten 

behoeve van: 

a. ter advisering en uitvoering op het gebied van visumaanvragen, 

werk- en verblijfsvergunningen Nederland, begeleiding van 

buitenlandse medewerkers naar en in Nederland (Immigration 

en Relocation), expatservice; 

b. ter kennisdeling, het afleggen van verantwoording over en 

verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en 

werkzaamheden van Network Netherlands; 

c. het verrichten van haar eigen bedrijfsvoering, bestaande onder 

andere uit beleidsontwikkeling en doelmatig management; 

d. het voldoen aan de op Network Netherlands van toepassing 

zijnde wet- en regelgeving. 



 

 

 

 

 

 

3.2   De Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die 

onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De 

Persoonsgegevens zijn toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat 

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. 

 

Artikel 4 Betrokkenen 

4.1  Network Netherlands verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens in het 

kader van de in artikel 3 genoemde doeleinden, van de volgende 

Betrokkenen: 

a. cliënten (waartoe ook de natuurlijke perso(o)n(en) in 

hoedanigheid van contactpersoon van de rechtspersoon die 

wordt vertegenwoordigd wordt gerekend); 

b. crediteuren (waartoe ook de natuurlijke perso(o)n(en) in 

hoedanigheid van contactpersoon van de rechtspersoon die 

wordt vertegenwoordigd wordt gerekend); 

c. debiteuren (waartoe ook de natuurlijke perso(o)n(en) in 

hoedanigheid van contactpersoon van de rechtspersoon die 

wordt vertegenwoordigd wordt gerekend); 

d. leveranciers (waartoe ook de natuurlijke perso(o)n(en) in 

hoedanigheid van contactpersoon van de rechtspersoon die 

wordt vertegenwoordigd wordt gerekend); 

 

Artikel 5 Persoonsgegevens 

5.1  Network Netherlands verwerkt de volgende Persoonsgegevens van de 

in artikel 4 genoemde Betrokkenen: 

a. personalia/identificatiegegevens van de Betrokkene: naam, 

voornamen, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-

mailadres, geboortedatum, paspoort- of ID-kaartnummer, BSN-

nummer, functie, kopie identificatiebewijs, 

bankrekeningnummer; 

b. onder a bedoelde gegevens van derden; 

c. gegevens met het oog op de behandeling van de visum- of werk 

en verblijfsvergunningsaanvraag, afspraken inplannen en 

huurcontract opmaken; 

d. gegevens in verband met het doen van betalingen en het innen 

van vorderingen; 

e. alle overige gegevens die Network Netherlands op grond van 

een wettelijke plicht in het kader van haar dienstverlening dient 

te verwerken. 

 

Artikel 6 Bijzondere Persoonsgegevens 

6.1  Network Netherlands verwerkt bijzondere persoonsgegevens van 

Betrokkenen, voor zover noodzakelijk voor de aan haar verzochte 

dienst c.q. aanvraag overeenkomstig de wettelijke bepalingen, welke 

gegevens worden vermeld in de questionnaire die de betrokkene van 

Network Netherlands ontvangt. 

 

Artikel 7 Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens 

7.1 Network Netherlands verwerkt persoonsgegevens op basis van de 

volgende grondslagen: 



 

 

 

 

 

 

a. de verwerking geschiedt op basis van toestemming van de 

betrokkene; 

b. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de 

overeenkomst die Network Netherlands heeft met een 

betrokkene, en/of met een instelling of onderneming die aan 

Network Netherlands verzoekt diensten te verlenen als bedoeld 

in artikel 3; 

c. de verwerking is noodzakelijk om wettelijke verplichtingen na te 

komen waaraan Network Netherlands is onderworpen bij de 

uitvoering van overeenkomsten dan wel haar dienstverlening. 

7.2  De betrokkene heeft te allen tijde het recht de onder lid 1 sub a 

genoemde toestemming in te trekken. Het intrekken van de 

toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand 

aan de intrekking intact. 

 

Artikel 8 Verkrijging van Persoonsgegevens 

8.1 Network Netherlands ontvangt de Persoonsgegevens van de 

Betrokkene zelf bij het aangaan van de dienstverlening. 

8.2 Indien Network Netherlands de Persoonsgegevens van een Derde 

ontvangt, zoals een instelling of onderneming die aan Network 

Netherlands verzoekt om diensten te verlenen als bedoeld in artikel 3, 

informeert Network Netherlands de Betrokkene hierover, tenzij de 

Betrokkene reeds er mee bekend is dat de Persoonsgegevens door de 

Derde aan Network Netherlands (kunnen) worden verstrekt, het 

verstrekken van die informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel 

inspanning zou vergen, de Persoonsgegevens vertrouwelijk moeten 

blijven uit hoofde van het beroepsgeheim dan wel dat de 

gegevensverkrijging en -verstrekking uitdrukkelijk is voorgeschreven 

bij wet dat van toepassing is op Network Netherlands en dat recht 

voorziet in passende maatregelen om de gerechtvaardigde belangen 

van de Betrokkene te beschermen. 

 

Artikel 9 Informatiedragers 

9.1 Persoonsgegevens van de Betrokkene worden verwerkt in papieren 

en/of digitale dossiers. 

 

Artikel 10 Verstrekken Persoonsgegevens 

10.1 Persoonsgegevens (die niet zijn geanonimiseerd) worden alleen aan 

Derden verstrekt met toestemming van de Betrokkene, of diens 

wettelijke vertegenwoordiger, tenzij de verstrekking aan Derden 

noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de 

Betrokkene partij is, om een wettelijke verplichting na te komen 

waaraan Network Netherlands onderworpen is of als dat noodzakelijk 

is ter vrijwaring van een vitaal belang van de Betrokkene of dat 

noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang 

van Network Netherlands of de Derde. 

10.2 Network Netherlands kan de Verwerking van Persoonsgegevens 

uitbesteden aan een Verwerker. 

10.3 In het geval dat Network Netherlands Persoonsgegevens ten behoeve 

van haar laat verwerken door een Verwerker, draagt Network 



 

 

 

 

 

 

Netherlands zorg dat de Verwerker voldoende waarborgen biedt ten 

aanzien van de technische en organisatorische 

beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten 

Verwerkingen en ten aanzien van de melding van een inbreuk op de 

beveiliging. 

 

Artikel 11 Verwerkingsverantwoordelijke 

11.1 Network Netherlands is de Verwerkingsverantwoordelijke voor de 

Verwerking van Persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen 

voor de Verwerking vast. 

11.2 Alle Medewerkers van Network Netherlands zijn verantwoordelijk 

voor de naleving van dit Privacyreglement. 

11.3 Network Netherlands treft passende technische en organisatorische 

maatregelen op het gebied van beheer van Persoonsgegevens en 

beveiliging tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige 

verwerking. Tevens draagt Network Netherlands zorg dat in beginsel 

alleen Persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor 

elk specifiek doel van de Verwerking en dat de Verwerking op 

rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze plaatsvindt. 

 

Artikel 12 Toegang tot Persoonsgegevens 

12. 1 De Verwerker en een ieder die onder het gezag van Network 

Netherlands (zoals diens Medewerkers) of van de Verwerker handelt 

en toegang heeft tot Persoonsgegevens, verwerkt deze uitsluitend in 

opdracht van Network Netherlands en heeft enkel toegang tot 

Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn 

werkzaamheden. 

 

Artikel 13 Geheimhouding 

13.1 Alle Medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot 

de Persoonsgegevens die door Network Netherlands worden verwerkt. 

Deze geheimhouding duurt voort na beëindiging van de 

werkzaamheden door de Medewerker voor Network Netherlands. De 

geheimhoudingsplicht wordt neergelegd in de individuele 

(arbeids)overeenkomsten tussen Network Netherlands en haar 

Medewerkers. 

13.2 Alle Verwerkers van Network Netherlands zijn verplicht tot 

geheimhouding. Deze geheimhoudingsplicht wordt neergelegd in 

verwerkersovereenkomsten. 

 

Artikel 14 Bewaartermijnen 

14.1 Behoudens de op Network Netherlands van toepassing zijnde 

wettelijke voorschriften inzake bewaartermijnen, worden 

Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene 

te identificeren niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de 

verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of 

vervolgens worden verwerkt. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Artikel 15 Recht op inzage 

15.1 De betrokkene heeft het recht om te verzoeken om mede te delen of 

hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Network 

Netherlands deelt de Betrokkene binnen een maand na ontvangst van 

het verzoek mee of hem betreffende Persoonsgegevens worden 

verwerkt. In het geval dat Network Netherlands Persoonsgegevens 

van de Betrokkene verwerkt, heeft Betrokkene het recht om inzage te 

verkrijgen van die Persoonsgegevens en van de volgende informatie: 

a. de verwerkingsdoeleinden; 

b. de betrokken categorieën van Persoonsgegevens; 

c. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de 

Persoonsgegevens worden verstrekt; 

d. indien mogelijk, de periode gedurende welke de 

Persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, 

dan wel de criteria om die termijn te bepalen; 

e. het recht van de Betrokkene om Network Netherlands te 

verzoeken dat Persoonsgegevens worden gerectificeerd of 

gewist, dat de Verwerking van hem betreffende 

Persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen de 

Verwerking bezwaar te maken; 

f. het recht van de Betrokkene een klacht in te dienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens; 

g. wanneer de Persoonsgegevens niet bij de Betrokkene worden 

verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van de 

Persoonsgegevens. 

15.3  Network Netherlands verstrekt de Betrokkene een kopie van de 

Persoonsgegevens die worden verwerkt. Het recht om een kopie te 

verkrijgen doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen. 

15.4  Indien Network Netherlands het verzoek van de Betrokkene weigert, 

stelt zij de Betrokkene hiervan onverwijld en uiterlijk binnen één 

maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte en bericht zij 

waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven. 

 

Artikel 16 Recht op rectificatie en verwijdering van Persoonsgegevens 

16.1. De Betrokkene heeft het recht om van Network Netherlands direct 

rectificatie van hem betreffende onjuiste Persoonsgegevens te 

verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden voor verwerking 

(artikel 3) heeft de Betrokkene recht op aanvulling van onvolledige 

Persoonsgegevens. 

16.2  De Betrokkene heeft het recht Network Netherlands te verzoeken hem 

betreffende Persoonsgegevens te verwijderen. Network Netherlands is 

verplicht Persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen 

wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is: 

a. de Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden 

waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; 

b. de Betrokkene trekt zijn toestemming waarop de Verwerking is 

gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrond voor de 

Verwerking; 

c. de Betrokkene maakt bezwaar tegen de Verwerking; 

d. de Persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; 



 

 

 

 

 

 

e. de Persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een 

wettelijk verplichting te voldoen. 

16.3 Network Netherlands stelt iedere ontvanger aan wie 

Persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van de rectificatie of 

verwijdering van Persoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of 

onevenredig veel inspanning vergt. 

16.4  Indien Network Netherlands het verzoek van de Betrokkene weigert, 

stelt zij de Betrokkene hiervan onverwijld en uiterlijk binnen één 

maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte en bericht zij 

waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven. 

 

Artikel 17 Recht op beperking van de Verwerking 

17.1  De Betrokkene heeft recht op beperking van de Verwerking door 

Network Netherlands indien een van de volgende gevallen van 

toepassing is: 

a. de juistheid van de Persoonsgegevens wordt betwist door de 

Betrokkene, gedurende een periode die Network Netherlands in 

staat stelt de juistheid van de Persoonsgegevens te controleren; 

b. de Verwerking is onrechtmatig en de Betrokkene verzet zich 

tegen het wissen van de Persoonsgegevens en verzoekt in plaats 

daarvan om beperking van het gebruik ervan; 

c. Network Netherlands heeft de Persoonsgegevens niet meer 

nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de Betrokkene 

heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of 

onderbouwing van een rechtsvordering; 

d. de Betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de Verwerking. 

17.2 In geval dat de Verwerking van Persoonsgegevens is beperkt, worden 

de Persoonsgegevens – met uitzondering van de opslag ervan – slechts 

verwerkt met toestemming van de Betrokkene of voor de instelling, 

uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter 

bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of 

rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang. 

17.3 De Betrokkene waarvan de Verwerking van zijn Persoonsgegevens is 

beperkt, wordt door Network Netherlands op de hoogte gebracht 

voordat de beperking van de Verwerking wordt opgeheven. 

17.4 Network Netherlands stelt iedere ontvanger aan wie 

Persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van de beperking van 

Persoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel 

inspanning vergt. 

17.5 Indien Network Netherlands het verzoek van de Betrokkene weigert, 

stelt zij de Betrokkene hiervan onverwijld en uiterlijk binnen één 

maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte en bericht zij 

waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven. 

 

Artikel 18 Recht van bezwaar 

18.1 De Betrokkene heeft het recht om vanwege met zijn specifieke situatie 

verband houdende redenen te allen tijde bezwaar te maken tegen de 

Verwerking van hem betreffende Persoonsgegevens indien deze 

voorwerp zijn van Verwerking op grond van een gerechtvaardigd 

belang van Network Netherlands of een Derde, dan wel de goede 



 

 

 

 

 

 

vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van een 

publiekrechtelijke taak dat aan Network Netherlands is opgedragen. 

18.2 Network Netherlands beoordeelt binnen één maand na ontvangst van 

het bezwaar als bedoeld onder lid 1, of het bezwaar gerechtvaardigd 

is. Indien het bezwaar gerechtvaardigd is, beëindigt Network 

Netherlands de Verwerking. 

18.3 Indien Network Netherlands het verzoek van de Betrokkene weigert, 

stelt zij de Betrokkene hiervan onverwijld en uiterlijk binnen één 

maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte en bericht zij 

waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven. 

18.4 In het geval Persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing 

worden verwerkt, heeft de Betrokkene te allen tijde het recht om 

bezwaar te maken tegen de Verwerking. 

18.5 In geval van bezwaar zoals genoemd onder lid 4, treft Network 

Netherlands maatregelen zodat de Persoonsgegevens niet meer voor 

dit doeleinde worden verwerkt. 

 

Artikel 19 Beperking van rechten 

19.1  Network Netherlands kan de rechten van de Betrokkene zoals 

genoemd in artikelen 14 tot en met 16 beperken voor zover de 

beperking de grondrechten en fundamentele vrijheden onverlet laat en 

in een democratische samenleving een noodzakelijke en evenredige 

maatregel is ter waarborging van een aantal gevallen, waaronder maar 

niet beperkt tot: 

a. de openbare veiligheid; 

b. de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten; 

c. gewichtige economische en financiële belangen van de staat en 

andere openbare lichamen; 

d. het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn 

gesteld ten behoeve van de belangen als genoemd onder b en c, 

of; 

e. de bescherming van de Betrokkene of van de rechten en 

vrijheden van anderen. 

 

Artikel 20 Rechtsbescherming 

20.1 Elke belanghebbende heeft het recht een klacht in te dienen bij de 

bevoegde toezichthoudende autoriteit (in Nederland de Autoriteit 

Persoonsgegevens) indien hij meent dat de Verwerking van hem 

betreffende Persoonsgegevens inbreuk maakt op de vigerende privacy 

wetgeving. 

20.2 De belanghebbende kan zich tot de bevoegde rechter te wenden om op 

te komen tegen een hem betreffend juridisch bindend besluit van de 

toezichthoudende autoriteit. 

20.3 Onverminderd het recht zoals genoemd in lid 1, kan de 

belanghebbende zich tot de bevoegde rechter wenden indien hij meent 

dat zijn rechten op grond van de vigerende privacy wetgeving 

geschonden zijn als gevolg van een Verwerking van zijn 

Persoonsgegevens die in strijd is met deze wetgeving. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Artikel 21 Ter inzage legging privacyreglement 

21.1 Dit privacyreglement ligt voor een ieder ter inzage op het kantoor van 

Network Netherlands en is tevens te raadplegen op de website van 

Network Netherlands: www.networknetherlands.com 

21.2 Dit privacyreglement kan worden aangehaald als “Privacyreglement 

Network Netherlands”. Network Netherlands behoudt zich het recht 

voor dit privacyreglement periodiek te wijzigen en te actualiseren. 
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