
Twofold Innovation Privacybeleid 

Je privacy en online veiligheid is heel belangrijk voor ons en daarom willen wij je graag informeren 

over ons privacybeleid. 

Het doel van dit Privacybeleid is om jou, in overeenstemming met de toepasselijke Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (waarmee de Algemene Verordening Gegevensbescherming – 

AVG – wordt aangeduid en de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming die de 

AVG aanvult) te informeren over de voorwaarden voor de verwerking van je persoonsgegevens door 

Twofold Innovation (hierna te noemen, "Twofold Innovation", "wij" of "ons"). 

Als je om welke reden dan ook niet akkoord gaat met ons privacybeleid of andere vragen hebt, kun je 

contact opnemen met ons via info@twofoldinnovation.nl. 

1. Welke persoonsgegevens slaan we op? 

Wij slaan persoonsgegevens van jou op wanneer je op onze website: 

a. het contactformulier invult en naar ons verzendt, het betreft je naam, het bedrijf waar je werkt, je 

emailadres, je telefoonnummer (optioneel) en je bericht; 

b. de slim-vernieuwen-test doet, het betreft je naam, het bedrijf waar je werkt, je e-mailadres, de 

omvang van het bedrijf waar je werkt en je antwoorden omtrent slim vernieuwen binnen je bedrijf; 

c. de opportunity-scan doet, het betreft je naam, het bedrijf waar je werkt, je e-mailadres, de 

omvang van het bedrijf waar je werkt en je antwoorden omtrent de kansen binnen je bedrijf 

d. meer te weten wil komen over het innovatie canvas en ons het verzoek doet daarover contact met 

jou op te nemen, het betreft je naam, je e-mailadres, je telefoonnummer en je bericht. 

We maken hiertoe gebruik van een aantal applicaties van derden, te weten Strikingly (email-server, 

https://support.strikingly.com/hc/en-us/articles/214364818-Strikingly-s-Privacy-Policy) 

Google Forms (formulieren, https://policies.google.com/privacy?hl=nl). 

2. Waarom slaan we je persoonsgegevens op? 

Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze met ons hebt gedeeld, 

namelijk om: 

a. (contactformulier) contact met je op te kunnen nemen om in te kunnen gaan op je bericht; 

b. (slim-vernieuwen-test) jou na het invullen van de test je slim-vernieuwen-analyse toe te kunnen 

sturen en een persoonlijk advies waar je direct mee aan de slag kunt; 

c. (opportunity scan) jou na het invullen van de scan je opportunity-scan-rapportage toe te kunnen 

sturen en een persoonlijk advies waar je direct mee aan de slag kunt; 

d. (innovatie canvas) contact met je op te kunnen nemen om in te kunnen gaan op je bericht. 

3. Wie zijn de ontvangers? 

De persoonsgegevens die wij verwerken, worden niet gedeeld met derden. 

4. Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard? 
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We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn van je 

persoonsgegevens, die verzameld worden door Twofold Innovation, kan per doel van 

gegevensverwerking worden bepaald aan de hand van de volgende criteria: 

• de gegevens die voor een bepaald doel zijn opgeslagen, worden zolang als nodig voor het doel van 

de verwerking van persoonsgegevens bewaard, dat wil zeggen de duur van het contract met jou, 

wettelijk vereiste duur, gedurende de commerciële relatie met jou; 

• je persoonsgegevens worden vervolgens gearchiveerd om gebruikt te worden in geval van een 

geding of een geschil gedurende de periode tot de verjaringstermijn van toepassing op het 

gerelateerde doel; 

• vervolgens worden de gegevens geanonimiseerd of verwijderd. 

5. Hoe gebruiken wij cookies op onze digitale media? 

‘Cookies' zijn kleine bestanden met informatie die naar je apparaat worden verstuurd en op de harde 

schijf worden opgeslagen, zodat onze website jou zal herkennen wanneer je deze bezoekt. 

Wanneer je onze website bezoekt, kunnen wij, mits wij je toestemming hebben, cookies gebruiken 

om de volgende gegevens te verzamelen: 

• duur van bezoeken van pagina's op onze website en informatie over pagina-interactie. 

6. Wat zijn jouw rechten en hoe kan je ze uitoefenen? 

In overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het 

recht op informatie en toegang, recht op rectificatie, recht op wissen van gegevens, recht op 

beperking van de verwerking, recht op het verkrijgen van een kopie van je persoonsgegevens voor je 

eigen doeleinden of om deze aan een aanbieder naar keuze te verstrekken (recht op 

overdraagbaarheid van gegevens), het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je 

persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt voor directe marketingdoeleinden of wanneer de 

verwerking is gebaseerd op een legitiem belang. 

Je kunt je toestemming ook op elk moment intrekken, indien de verwerking gebaseerd is op je 

toestemming. 

Al deze rechten zijn van toepassing voor zover toegestaan volgens de toepasselijke Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. 

Je kunt al deze rechten uitoefenen door een verzoek te versturen naar info@twofoldinnovation.nl. 

Je kunt ook je recht uitoefenen om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de 

Autoriteit Persoonsgegeven) door je claim te sturen naar: 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Bezuidenhoutseweg 30 

2594 AV Den Haag 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 
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