
   
 
DISCLAIMER EN PRIVACY STATEMENT 
Onze website, https://thegreeninnovationhub.nl maakt gebruik van cookies en andere gerelateerde 
technologieën (voor het gemak worden alle technologieën “cookies” genoemd). Ook door ons 
ingeschakelde derden worden cookies geplaatst. In onderstaand document informeren wij u over het 
gebruik van cookies op onze website. 
 
Privacy statement 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Green Innovation Hub verwerkt verschillende persoonsgegevens, afhankelijk van het 
verwerkingsdoel. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Green Innovation Hub verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten, 
omdat u deze zelf aan ons verstrekt en/of omdat dit onze wettelijk taak is. 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Green Innovation Hub bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het betreffende 
verwerkingsdoel. Green Innovation Hub kan gegevens wel langer bewaren en gebruiken voor 
opsporing. Bijvoorbeeld als iemand strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Green Innovation Hub verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit 
nodig is voor de uitvoering van het beschreven doel of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 
van uw gegevens. Green Innovation Hub blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Green Innovation Hub neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Green Innovation Hub en 
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt 
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een 
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek indienen door een brief of email 
te sturen aan info@thegreeninnovationhub.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier 
weken, op uw verzoek. 
 
Uitgebreide uitleg over deze rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Green Innovation Hub wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te 
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Gebruik van cookies 
Technische of functionele cookies 



   
 
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website naar behoren werken en 
dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies maken we 
het voor u gemakkelijker om onze website te bezoeken. Zo hoef je bij een bezoek aan onze website 
niet steeds dezelfde informatie in te vullen. We kunnen deze cookies plaatsen zonder uw 
toestemming. 
 
Statistische cookies 
We gebruiken statistische cookies om de website-ervaring voor onze gebruikers te optimaliseren. 
Met deze statistische cookies krijgen we inzicht in het gebruik van onze website. Voor het plaatsen 
van statistische cookies vragen wij uw toestemming. 
 
Marketing-/trackingcookies 
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers over websites heen te volgen. De bedoeling is om 
advertenties weer te geven die relevant en boeiend zijn voor de individuele gebruiker en daardoor 
waardevoller zijn voor uitgevers en externe adverteerders. 
 
 
POPUP Cookies>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Wij gebruiken cookies 
Om u een zo goed mogelijke website te kunnen bieden, maken wij gebruik van cookies. We leggen 
bijvoorbeeld het surfgedrag vast en analyseren de website. Uit deze cookies kunnen we geen 
persoonlijke informatie afleiden, maar we kunnen gebruikerspatronen wel onderzoeken om onze 
websites te verbeteren. Lees meer over ons Cookiebeleid. 
 


