
PRIVACY   VERKLARING  

STRIBE  

  
 
WWW.JOINTHESTRIBE.COM    (Stribe)   is   een   onderdeel   van   TS   Vision   B.V.  
 
Bedrijfsgegevens   verwerkingsverantwoordelijke:  
 
TS   Vision   B.V.  
Hart   van   brabantlaan   12-14   (Het   Laken),   5038   JL   te   Tilburg  
 
Kamer   van   Koophandel: 70885850  
BTW   nummer: 858498133  
Land   van   registratie:  Nederland  
 
 
Over   de   verwerking   van   uw   persoonsgegevens  
U   deelt   bepaalde   persoonsgegevens   met   TS   Vision   B.V.   zodat   onze   medewerkers   u   de   best   mogelijke   vorm  
van   de   afgesproken   dienstverlening   kunnen   bieden.   Deze   gegevens   vertellen   iets   over   u,   of   deze   gegevens  
zijn   op   verschillende   manieren   in   verband   te   brengen   met   u   als   persoon.   TS   Vision   B.V.   laat   zich   voor   wat  
betreft   de   verwerking   van   deze   gegevens   uiteraard   leiden   door   de   Algemene   Verordening  
Gegevensbescherming   (AVG).   De   persoonsgegevens   die   TS   Vision   B.V.   verwerkt   zijn   afhankelijk   van   de  
opdracht,   maar   we   vragen   u   alleen   om   die   gegevens   beschikbaar   te   stellen   die   strikt   noodzakelijk   zijn   om   de  
afgesproken   vorm   van   dienstverlening   te   kunnen   garanderen.  
 
 
Beginselen   van   de   verwerking   van   uw   persoonsgegevens  
TS   Vision   B.V.   volgt   voor   de   verwerking   van   persoonsgegevens   de   beginselen   zoals   deze   in   de   AVG   zijn  
opgesteld.   Deze   beginselen   worden   bij   de   verwerking   van   persoonsgegevens   te   allen   tijde   gerespecteerd   en  
zijn:  
 

● Rechtmatig,   behoorlijk   en   transparant;  
● Uitsluitend   voor   gerechtvaardigde   doeleinden;  
● Niet   meer   of   langer   bewaren   dan   noodzakelijk;  
● Juist,   actueel   en   vertrouwelijk;  
● Passende   technische   en   organisatorische   beveiligingsmaatregelen.  

 
 
Doel   van   de   vastlegging  
Er   worden   alleen   persoonsgegevens   verwerkt   voor   specifiek   vastgestelde   doelen.   Deze   doelen   zijn:  
 

● Het   verzenden   van   informatie,   mededelingen   en   eventueel   nieuwsbrieven;  
● Het   opnemen   of   onderhouden   van   contact   met   u;  
● Het   verbeteren   van   de   dienstverlening   of   onze   website;  
● Het   bijhouden   van   statistieken;  
● Het   effectueren   van   uw   deelname   aan   en   gebruik   van    www.jointhestribe.com .;  
● Het   effectueren   van   het   gebruik   van   de   (online)   academy   ( www.stribeacademy.com );  
● Het   effectueren   van   het   gebruik   van   het   netwerk   ( www.community.jointhestribe.com );  
● Het   uitvoeren   van   de   overeenkomst   en   de   daarin   afgesproken   dienstverlening;  
● Om   informatie   over   de   overeengekomen   dienstverlening   te   kunnen   geven;  
● Voor   communicatie   in   het   kader   van   de   overeengekomen   dienstverlening.  
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Welke   persoonsgegevens   verwerken   wij?  
 

● Voornaam;  
● Achternaam;  
● E-mailadres;  
● Wachtwoord   (nooit   zichtbaar   of   raadpleegbaar   door   anderen);  
● IP-adres;  
● Gegevens   over   uw   activiteiten   op   onze   website(s).ite(s).  

 
Je   kunt   je   profiel   aanvullen   met   extra   persoonsgegevens.   Als   je   dat   doet,   worden   deze   ook   verwerkt.   Dit   zijn  
de   gegevens   die   je   extra   kunt   opgeven:   (mobiel)   telefoonnummer,   titel,   geslacht,   eventuele   opmerkingen,  
woonadres,   postadres   en   gegevens   over   jouw   organisatie   of   de   organisatie   waar   je   werkzaam   bent   (naam,  
vestiging,   functie,   expertise,   werkdagen).   Ook   kun   je   een   profielfoto   uploaden.   Je   kunt   je   profielgegevens  
altijd   wijzigen.  
 
 
Bewaartermijn  
TS   Vision   B.V.   bewaart   uw   persoonsgegevens   niet   langer   dan   noodzakelijk   voor   de   afgesproken  
dienstverlening.   Hoe   lang   dat   precies   is,   is   in   verschillende   wetten   vastgelegd   en   hangt   af   van   het   specifieke  
gegeven   en   de   vorm   van   dienstverlening   waarvoor   uw   gegevens   verwerkt   worden.   Een   record   en  
retentiebeleid   draagt   zorg   voor   het   naleven   van   de   juiste   bewaartermijnen.  
 
 
Beveiliging  
TS   Vision   B.V.   neemt   alle   technische   en   organisatorische   maatregelen   die   redelijkerwijs   van   haar   verwacht  
mogen   worden   om   uw   persoonsgegevens   te   beveiligen.   Uiteraard   zijn   deze   maatregelen   volledig   in   lijn   met  
de   geldende   wet-   en   regelgeving   en   de   huidige   stand   van   de   techniek.   Bij   indiensttreding   worden   nieuwe  
medewerkers   gewezen   op   de   regels   en   procedures   binnen   de   organisatie,   in   het   bijzonder   aangaande   de  
geldende   beveiligingsregels   en   procedures.   Er   wordt   regelmatig   aandacht   besteed   aan   het   vergroten   van   het  
beveiligings-   en   privacy   bewustzijn   bij   de   medewerkers.  
 
 
Delen  
Uw   persoonsgegevens   worden   niet   gedeeld,   tenzij   daar   een   wettelijke   grondslag   voor   is.   Uw  
persoonsgegevens   worden   wel   door   ons   verzameld   en   gedeeld   met   derden   indien   u   via   onze   website  
overeenkomsten   aangaat   met   deze   derden,   zoals   in   het   kader   van   het   kopen   van   artikelen   die   door   deze  
derden   worden   aangeboden.   Het   aangaan   van   deze   overeenkomst   geldt   in   dat   geval   als   een   wettelijke  
grondslag.   Andere   wettelijke   grondslagen   zijn   bijvoorbeeld   wanneer   politie,   justitie   of   toezichthouders   op  
grond   van   de   wet   gegevens   bij   ons   opvragen.   Ook   kan   een   rechter   ons   verplichten   om   gegevens   te  
verstrekken   of   in   te   laten   zien.   TS   Vision   B.V.   slaat   haar   data   altijd   op   binnen   de   grenzen   van   de   EU.  
Mochten   in   het   kader   van   de   dienstverlening   gegevens   worden   gedeeld   buiten   deze   grenzen,   dan   zal   dit  
gebeuren   met   een   daarbij   passend   beveiligingsniveau.  
 
 
Sub-verwerkers  
Voor   het   kunnen   uitvoeren   van   onze   dienstverlening   maken   we   gebruik   van   een   aantal   partners.   Het   is  
mogelijk   dat   uw   persoonsgegevens   met   uw   toestemming   bij   één   van   deze   partners   zijn   opgeslagen.  
Uiteraard   heeft   TS   Vision   B.V.   met   deze   partners   afspraken   gemaakt   hoe   deze   met   uw   persoonsgegevens  
om   dienen   te   gaan.   Deze   afspraken   zijn   in   partnerovereenkomsten   vastgelegd.   Om   welke   en   hoeveel  
partners   het   gaat   is   afhankelijk   van   de   dienstverlening   die   TS   Vision   B.V.   voor   u   uitvoert,   maar   het   gaat   om  
partners   in   de   volgende   categorieën:  
 

● Ontwerpen,   onderhouden   en   verbeteren   van   IT-systemen   en   applicaties   (TS   Vision,   Join   the   Stribe,  
Stribe   Academy,   community.jointhestribe.com,   Crovv,   Stribe,   Google,   Microsoft)  

● Infrastructure   as   a   Service   dienstverleners   op   het   gebied   van   datacenters   en   dataopslag   en  
datacommunicatie   (TS   Vision,   Join   the   Stribe,   Stribe   Academy,   Stribe,   Google,   Microsoft)  

● Software   as   a   Service   dienstverleners   op   het   gebied   van   accountancy   en   financiële   software   zoals  
betalingssystemen,   online   boekhouddiensten   en   online   salarisadministratie   (Multi   Safe   Pay,   Mollie,  
E-boekhouden,   Twinfield)  

● Partners,   welke   van   enige   positieve   invloed   kunnen   zijn   op   een   investeringsvraagstuk  
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Cookies,   of   vergelijkbare   technieken,   die   TS   Vision   B.V.   gebruikt  
Een   cookie   is   een   klein   tekstbestand   dat   bij   het   eerste   bezoek   aan   deze   website   wordt   opgeslagen   in   de  
browser   van   je   computer,   tablet   of   smartphone.   We   gebruiken   4   soorten   cookies.   Ten   eerste   de  
noodzakelijke   cookies   met   een   puur   technische   functionaliteit.   Deze   zorgen   ervoor   dat   de   website   naar  
behoren   werkt.   Daarnaast   zijn   er   statistiek-cookies,   die   geanonimiseerd   gegevens   verzamelen   over   het  
gebruik   van   onze   website   en   ons   helpen   de   site   te   optimaliseren.   
 
Soms   wordt   in   zulke   content   een   webbeacon   of   pixel   geplaatst   die   bijhoudt   hoe   vaak   een   bepaalde   content  
bekeken   is.   We   verzekeren   je   dat   deze   pixels   nooit   privacy-gevoelige   informatie   verzamelen.  
Voorkeur-cookies   helpen   jouw   voorkeursinstellingen   (zoals   voorkeurstaal)   te   onthouden.   Tot   slot   plaatsen   we  
marketing-cookies,   die   jouw   surfgedrag   bijhouden.   Ook   cookies   uit   embedded   content   afkomstig   van   social  
media   sites   als   bijvoorbeeld   YouTube,   Facebook,   LinkedIn,   Instagram   en   Pinterest   vallen   onder   deze   laatste  
categorie.  
 
Bij   jouw   eerste   bezoek   aan   onze   website   hebben   wij   je   al   geïnformeerd   over   deze   cookies   en   hebben   we   je  
toestemming   gevraagd   voor   het   plaatsen   ervan.   Je   kunt   je   ook   afmelden   voor   cookies   van   alle   websites   door  
je   internetbrowser   zo   in   te   stellen   dat   deze   geen   cookies   meer   opslaat   (Chrome,   Internet   Explorer,   Firefox   en  
Safari).   Daarnaast   kun   je   alle   informatie   die   eerder   is   opgeslagen   via   de   instellingen   van   je   browser  
verwijderen.   Als   je   deze   cookies   in   je   browser   uitzet,   kun   je   niet   meer   van   alle   functionaliteiten   van    Join   the  
Stribe    gebruik   maken   en   embedded   content   kan   niet   meer   getoond   worden.   Het   kan   daardoor   gebeuren   dat  
de   beleving   van   de   site   tegenvalt.  
 
 
Klachten   &   toezicht  
De   Autoriteit   Persoonsgegevens   (AP)   controleert   of   TS   Vision   B.V.   de   Algemene   Verordening  
Gegevensbescherming   naleeft.   Betrokkenen   hebben   het   recht   een   klacht   in   te   dienen   bij   een  
toezichthoudende   autoriteit   wanneer   zij   menen   dat   zijn   of   haar   rechten   zijn   geschonden.   De   toezichthouder  
is   in   dat   geval   de    Autoriteit   Persoonsgegevens .  
 
 
Vragen   en   verzoeken   om   inzage,   correctie   en   verwijdering   van   uw   persoonsgegevens  
Mocht   u   informatie   willen   over   de   persoonsgegevens   die   TS   Vision   B.V.   van   u   verwerkt,   dan   kunnen   we   deze  
informatie   pas   verstrekken   als   voldoende   duidelijk   is   wie   u   bent   (identificeren)   en   dat   u   ook   daadwerkelijk   de  
persoon   bent   die   u   zegt   te   zijn   (authenticeren).   Deze   identificatie   zal   plaatsvinden   via   mail   en/   of   via   het  
platform   ‘Join   the   Stribe’.  
 
Met   betrekking   tot   uw   persoonsgegevens   heeft   u   een   aantal   wettelijk   bepaalde   rechten:  
 

● Recht   op   inzage   in   door   ons   van   u   vastgelegde   persoonsgegevens;  
● Recht   op   indienen   van   een   verzoek   tot   correctie   of   verwijdering   van   uw   persoonsgegevens;  
● Recht   om   bezwaar   te   maken   (verzet)   tegen   bepaalde   wijze   van   gebruik   van   uw   persoonsgegevens.  

 
In   bepaalde   gevallen   kan   of   mag   TS   Vision   B.V.   géén   wijziging   of   verwijdering   doorvoeren,   bijvoorbeeld   als  
dat   in   strijd   is   met   wet-   en   regelgeving.   Een   verzoek   tot   inzage   of   correctie   kan   schriftelijk   of   per   mail   bij   onze  
administratie   ingediend   worden   via   onderstaand   adres:  
 
TS   Vision   B.V.  
T.a.v.   afdeling   administratie  
Hart   van   Brabantlaan   12-14  
5038   JL   Tilburg   (Nederland)  
Email:  info@jointhestribe.com  
T:  +31(0)13- 5832213  
 
U   krijgt   van   ons   binnen   vier   weken   bericht   op   uw   verzoek.  
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Toepassing  
Deze   privacyverklaring   is   van   toepassing   op   TS   Vision   B.V.   en   de   aan   haar   op   enig   moment   gelieerde  
vennootschappen   en/of   onderdelen:  
 

- www.tsvision.eu   (houder   van:   jointhestribe,   stribeacademy)  
- www.jointhestribe.com   (community   /   platform)  
- www.stribeacademy.com   (trainingen,   e-learnings,   cursussen,   webinars)  
- www.community.jointhestribe.com   (netwerk)  

 
 
Wijzigingen   in   het   privacy-   en   cookiebeleid  
TS   Vision   B.V.   kan   deze   privacyverklaring   van   tijd   tot   tijd   wijzigen   of   bijwerken.   Het   is   niet   ondenkbaar   dat  
ons   privacy-   en   cookiebeleid   in   de   nabije   toekomst   wordt   uitgebreid   of   gewijzigd.   We   raden   je   daarom   ook  
aan   om   regelmatig   op   deze   pagina   te   kijken   of   er   wijzigingen   zijn   doorgevoerd.   Als   deze   wijzigingen   zeer  
ingrijpend   van   aard   zijn,   zullen   we   er   voor   zorgen   dat   ze   op   een   duidelijke   en   opvallende   manier  
gecommuniceerd   worden.   U   kunt   zien   wanneer   dit   voor   het   laatst   bijgewerkt   is   aan   de   revisiedatum   die   aan  
het   einde   van   de   verklaring   te   vinden   is.  
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