
  

 

 
Privacy Policy InnoVein 
 
Bedankt voor het vertrouwen in ons! Wij doen er alles aan om van onze relatie een duurzame 
relatie te maken. Samen gaan wij voor goud! Via deze weg willen we jou op de hoogte brengen 
over hoe wij omgaan met jouw gegevens en hoe wij jouw privacy beschermen. Dit 
privacybeleid is van toepassing op de diensten van InnoVein. Wees je ervan bewust dat 
InnoVein niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door 
gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. InnoVein  
respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 
 
Doel gegevensverwerking 
Wanneer je ervoor kiest om gebruik te maken van een van onze diensten vragen we jou om 
persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Deze gegevens zijn van belang om de door jou 
gekozen dienst uit te kunnen voeren. Onze dienstverlening is vooral gericht op advies en 
ondersteuning in het identificeren, aanvragen, coördineren en realiseren van subsidies en 
(innovatie)financiering. De gegevens worden opgeslagen in de beveiligde omgeving van 
InnoVein of die van een derde partij zoals een subsidievertrekker of een potentiële partner. 

De persoonsgegevens kunnen de volgende elementen bevatten: 
• Contactgegevens: naam, e-mail, telefoonnummer en adres 
• Persoonsgegevens waaronder geslacht 
• Bedrijfsgegevens: bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en factuuradres 
• Betalingsgegevens 

 
Communicatie 
 
Wij bewaren mogelijk e-mail of andere berichten die jij naar ons verzendt, Dit doen wij alleen 
als we denken dat dit nodig is om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Soms vragen 
wij jou naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt 
het mogelijk jouw vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden 
opgeslagen in de beveiligde omgeving van InnoVein of die van een derde partij. Wij doen er 
alles aan om er voor te zorgen dat dit correct en veilig gebeurd. 
 
Cookies 
 
Wij verzamelen gegevens om samen met onze relaties te bouwen aan een gouden toekomst! 
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op jouw computer worden 
geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de 
cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht 
naar de beveiligde omgeving van InnoVein of die van een derde partij. Wij gebruiken deze 
informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit 
op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en 
internetgebruik. 
 



  

 

Gebruik persoonsgegevens 
 
Wanneer jij ons inschakelt om jouw innovatieve dromen waar te maken dan zullen wij jouw 
persoonlijke gegevens gebruiken om subsidiemogelijkheden te identificeren of subsidies aan 
te vragen. Jouw bedrijfsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om voor de 
subsidieverstrekker een beter beeld te schetsen van de partij die de subsidie wil ontvangen. 
Daarnaast zijn subsidieverstrekkers doorgaans ook geïnteresseerd in de individuele track 
record van de aanvrager(s) om zo kennis en ervaring te kunnen toetsten.  
Alleen wanneer je hier toestemming voor geeft sturen wij jou marketingberichten en nieuws 
over de producten, diensten, evenementen en andere promoties van InnoVein. We 
verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die 
worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren van jou toestemming hiervoor 
hebben verkregen.  
 
Veranderingen 
 
Doordat wij continu in beweging zijn kunnen er dingen veranderen die we nu nog niet voorzien. 
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van nu op deze 
site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen 
in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te 
raadplegen. 
 
Keuzes voor persoonsgegevens 
 
Wij zijn teamspelers en transparantie is voor ons belangrijk! Wij bieden daarom alle bezoekers 
de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die 
op moment aan ons is verstrekt. Jij kan ons hiervoor een verzoek sturen. Ook kan je natuurlijk 
altijd vragen om extra uitleg over welke persoonsgegevens we van jou hebben of wat we 
daarmee doen. 
 
Cookies uitzetten 
 
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan jouw 
browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie 
wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”“services, op onze en andere 
websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser. 
 
Vragen en feedback 
 
We controleren voor jou regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als jij vragen of 
klachten hebt over dit privacybeleid, neem dan graag contact met ons op zodat wij zo snel 
mogelijk in actie kunnen komen om jou hiermee te helpen! 
 


