
Beleid persoonsgegevens 
 
 
Inleiding 
 
Stichting Nexus Instituut, Stichting Vrienden van het Nexus Instituut en Uitgeverij Nexus            
BV, kantoorhoudende aan de Kollenbergweg 1, 1101 AT te Amsterdam is           
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in het volgende          
uiteengezet. 
 
Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor ons als         
verwerkingsverantwoordelijke van belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook        
zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden Stichting Nexus Instituut, Stichting          
Vrienden van het Nexus Instituut en Uitgeverij Nexus BV zich aan de wet- en              
regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. De         
bedrijfsactiviteit vinden plaats in Nederland, en de gegevens worden bewaard op           
servers in de Europese Economische Ruimte (EER). Indien er persoonsgegevens          
uitgewisseld moeten worden met gebieden buiten de EER zal dit geschieden op basis             
van adequaatheidsbesluiten of passende waarborgen conform de Algemene        
Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
In dit document wordt uiteengezet wanneer en hoe persoonsgegevens verzameld,          
gebruikt en beveiligd worden door Stichting Nexus Instituut, Stichting Vrienden van het            
Nexus Instituut en Uitgeverij Nexus BV, en welke regels gelden bij het delen met              
derden.  
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
 
Stichting Nexus Instituut, Stichting Vrienden van het Nexus Instituut en Uitgeverij Nexus            
BV verwerken persoonsgegevens die mensen zelf aan Nexus verstrekken. Het          
overzicht van de persoonsgegevens die Stichting Nexus Instituut, Stichting Vrienden          
van het Nexus Instituut en Uitgeverij Nexus BV verwerken: 
 

- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer 

 
Over bijzondere en/of gevoelig persoonsgegevens 
 
In principe verwerken Stichting Nexus Instituut, Stichting Vrienden van het Nexus           
Instituut en Uitgeverij Nexus BV geen persoonsgegevens van personen jonger dan 16            
jaar, maar het is niet te controleren of websitebezoekers en mensen die een bestelling              
plaatsen in de webwinkel ouder dan 16 zijn. Wie vermoedt dat Stichting Nexus Instituut,              
Stichting Vrienden van het Nexus Instituut of Uitgeverij Nexus BV zonder toestemming            
van een voogd persoonlijke gegevens heeft verzameld van een minderjarige, kan           
contact opnemen met info@nexus-instituut.nl 

mailto:info@nexus-instituut.nl


 
 
 
 
Waarom en waartoe wij persoonsgegevens verwerken 
 
Stichting Nexus Instituut, Stichting Vrienden van het Nexus Instituut en Uitgeverij Nexus            
BV verwerken persoonsgegevens om de volgende redenen: 

- Het afhandelen van een bestelling 
- Het verzenden van onze nieuwsbrief en brochures 
- Het kunnen opnemen van contact wanneer dat nodig is om onze dienstverlening            

te kunnen uitvoeren 
- Informatie te verschaffen over wijzigingen van onze diensten en producten 

 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
 
Stichting Nexus Instituut, Stichting Vrienden van het Nexus Instituut en Uitgeverij Nexus            
BV bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren             
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die           
wij langer bewaren om dat de wet of onze statuten dit ons verplichten.  
 
Het delen van persoonsgegevens met derden 
 
Stichting Nexus Instituut, Stichting Vrienden van het Nexus Instituut en Uitgeverij Nexus            
BV verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. 
 
Stichting Nexus Instituut, Stichting Vrienden van het Nexus Instituut en Uitgeverij Nexus            
BV delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit nodig is voor de uitvoering              
van een overeenkomst, bijvoorbeeld in de vorm van het bezorgen van een            
Nexus-publicatie. Met de organisaties die uw gegevens verwerken met het oog op die             
uitvoering sluiten we een verwerkersovereenkomst die de beveiliging en         
vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgt op vergelijkbare wijze als Stichting Nexus           
Instituut, Stichting Vrienden van het Nexus Instituut en Uitgeverij Nexus BV verwerken            
persoonsgegevens dat doen. Stichting Nexus Instituut, Stichting Vrienden van het          
Nexus Instituut en Uitgeverij Nexus BV blijven verantwoordelijk voor deze          
verwerkingen. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 
U heeft het recht uw persoonsgegevens zoals wij die hebben opgeslagen in te zien, te               
corrigeren of te verwijderen. U kunt dit digitaal doen in uw gebruikersaccount op             
www.nexus-instituut.nl. 
 
U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te             
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door            
Stichting Nexus Instituut, Stichting Vrienden van het Nexus Instituut of Uitgeverij Nexus            
BV, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een               
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een digitaal              
bestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. 
 

http://www.nexus-instituut.nl/


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw           
persoonsgegevens of een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,        
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@nexus-instituut.nl.       
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een                   
kopie van een geldig een leesbaar identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Op              
dit identiteitsbewijs kunt u de volgende gegevens zwart maken: uw pasfoto, de machine             
readable zone, het paspoortnummer en het burgerservicenummer.  
 
We reageren binnen vier weken op uw verzoek. 
 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
 
Stichting Nexus Instituut, Stichting Vrienden van het Nexus Instituut en Uitgeverij Nexus            
BV nemen de bescherming van uw gegevens serieus en treft passende maatregelen            
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en        
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw digitaal opgeslagen persoonsgegevens zijn          
beschermd met wachtwoorden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed             
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via             
info@nexus-instituut.nl  
 
Wijzigingen in dit beleid 
 
Zowel wetgeving als het beleid van Stichting Nexus Instituut, Stichting Vrienden van het             
Nexus Instituut en Uitgeverij Nexus BV kunnen veranderen in de toekomst. Houdt u er              
rekening mee dat het beleid zoals uiteengezet in dit document kan wijzigen. 
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