
Privacyverklaring	  1.0	  	  
Insight	  Activity	  B.V.	  
	  
In	  deze	  Privacyverklaring	  wordt	  aangegeven	  welke	  soorten	  persoonsgegevens	  we	  
verzamelen	  en	  hoe	  we	  die	  informatie	  gebruiken,	  openbaar	  maken	  en	  beschermen.	  
	  
Deze	  Privacyverklaring	  is	  van	  toepassing	  op	  persoonsgegevens	  die	  worden	  verzameld	  
door	  Insight	  Activity	  B.V.	  in	  verband	  met	  de	  diensten	  die	  we	  leveren.	  Meer	  informatie	  
over	  Insight	  Activity	  B.V.	  kunt	  u	  vinden	  op	  www.insightactivity.nl	  	  en	  
www.magpietool.nl.	  De	  informatie	  die	  online	  wordt	  verzameld	  valt	  ook	  onder	  deze	  
privacyverklaring.	  
	  
U	  heeft	  een	  aantal	  rechten	  wanneer	  wij	  persoonsgegevens	  van	  u	  vastleggen.	  Deze	  
rechten	  zijn	  vastgelegd	  in	  de	  Algemene	  Verordering	  Gegevensbescherming	  (AVG).	  
U	  kunt	  op	  elk	  gewenst	  moment	  uw	  persoonlijke	  gegevens	  inzien,	  laten	  corrigeren,	  
blokkeren	  of	  verwijderen.	  Een	  korte	  beschrijving	  van	  uw	  rechten	  vindt	  u	  in	  dit	  
document.	  Indien	  u	  gebruik	  wilt	  maken	  van	  uw	  rechten	  ,	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  
Insight	  Activity.	  	  
	  
Door	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  Magpietool	  van	  Insight	  Activity	  B.V.	  stemt	  u	  ermee	  in	  dat	  er	  
persoonsgegeven	  worden	  verzameld	  en	  gebruikt.	  	  	  
	  
1.1 Insight	  Activity	  B.V.	  verwerkt	  alleen	  persoongegevens	  van	  u	  die	  echt	  noodzakelijk	  

zijn	  voor	  het	  deelnemen	  aan	  de	  Magpie	  en	  daaraan	  verbonden	  activiteiten.	  
1.2 Wij	  leggen	  een	  aantal	  basis	  gegevens	  van	  u	  vast,	  voornaam,	  achternaam,	  

telefoonnummer	  en	  e-‐mailadres.	  
1.3 Overige	  informatie	  die	  u	  zelf	  verstrekt	  voor	  het	  uitvoeren	  van	  de	  Magpie.	  
1.4 Als	  wij	  uw	  persoonsgegevens	  ontvangen	  van	  bijvoorbeeld	  uw	  werkgever,	  dan	  

nemen	  we	  deze	  gegeven	  op	  onder	  deze	  privacyverklaring	  .	  	  
	  
	  

Uw	  persoonsgegeven	  worden	  door	  ons	  verwerkt	  voor	  het	  deelnemen	  aan	  de	  Magpie	  en	  
het	  daaraan	  verbonden	  activiteiten.	  Wij	  bewaren	  uw	  gegevens	  niet	  langer	  dan	  echt	  
noodzakelijk	  is.	  
	  
Voor	  externe	  partijen/opdrachtgevers	  die	  toegang	  	  krijgen	  tot	  uw	  gegevens	  sluiten	  wij	  
een	  privacy	  overeenkomst	  af.	  	  	  
	  
Mocht	  u	  een	  klacht	  hebben	  ten	  aanzien	  van	  de	  omgang	  met	  uw	  privacygegevens,	  dan	  
verzoeken	  wij	  u	  in	  eerste	  instantie	  om	  contact	  op	  te	  nemen	  met	  Insight	  Activity	  B.V.	  
	  
Wij	  kunnen	  deze	  privacyverklaring	  van	  tijd	  tot	  tijd	  wijzigen	  door	  de	  bijgewerkte	  versie	  
op	  de	  website	  te	  plaatsen.	  Wij	  raden	  u	  aan	  deze	  verklaring	  regelmatig	  te	  bekijken	  om	  zo	  
op	  de	  hoogte	  te	  blijven	  van	  de	  manier	  waarop	  wij	  met	  uw	  persoonsgegevens	  omgaan.	  	  	  
	  
Het	  team	  van,	  
	  
Insight	  Activity.	  
	  


