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Contactgegevens 

 

FOR ENGLISH, PLEASE SCROLL DOWN 

 

Magnus is verantwoordelijk voor de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens zoals beschreven in 

deze privacyverklaring.  

Contactgegevens: 

Gooimeer 5-39 

1411 DD Naarden 

0886966000 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Magnus verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je 

deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij 

verwerken: 

• Voor- en achternaam 

• E-mailadres 

• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld, in correspondentie en telefonisch 

• Geanonimiseerde gegevens over jouw surfgedrag op onze website, inclusief browser en apparaat 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige gegevens over websitebezoekers. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Magnus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

De grondslag voor deze verwerking is legitiem belang. 

• Om diensten aan je te kunnen leveren. De grondslag voor deze verwerking is legitiem belang. 

• Om geïnteresseerden personen en partijen te informeren over onze dienstverlening. De grondslag 

voor deze verwerking is legitiem belang. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Magnus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) 

gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 

computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 

Magnus) tussen zit.  
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Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Magnus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor 

je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende 

(categorieën) van persoonsgegevens:  

• Naam- en contactgegevens: maximaal 1 jaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Magnus is onderdeel van Emixa. Magnus behoudt zich het recht voor naam- en contactgegevens van onze 

website te delen binnen Emixa. Het kan zijn dat deze personen voor marketingdoeleinden worden 

benaderd.  

Buiten Emixa verstrekt Magnus uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit nodig is voor de 

uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken 

Magnus gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. 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. Magnus gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de 

website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze 

cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Daarnaast plaatsen we analytische cookies die jouw geanonimiseerde surfgedrag op onze website 

bijhouden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en 

hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen van niet-noodzakelijke cookies. Je kunt je afmelden 

voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het 

recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen 

de verwerking van jouw persoonsgegevens door Magnus en heb je het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek in kunt dienen om de 

persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand met jou of een ander, door jou 

genoemde organisatie, te delen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 

gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op 

de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@magnus.nl Om er zeker van te zijn dat het 

verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek 

mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers 

onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van 

je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen uiterlijk vier weken, op jouw verzoek.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Magnus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als 

jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem 

dan contact op met info@magnus.nl 

mailto:info@magnus.nl
mailto:info@magnus.nl
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Contactdetails 

 

Magnus is responsible for the processing and security of personal details as described in this privacy 

statement.  

Contactdetails: 

Gooimeer 5-39 

1411 DD Naarden 

0886966000 

Personal data that we process 

Magnus processes your data because you use our services and/or because have supplied these voluntarily. 

Below is an overview of the personal data that we process: 

• First- and last name 

• E-mailadress 

• Other personal data you actively share 

• Anonimized data regarding your behavior on and interaction with our website, including browser 

and device.  

Special or sensitive personal data that we process 

Our website does not process special or sensitive personal data. 

Goals and justification for processing data 

Magnus processes data for the following aims, with the corresponding justification: 

• To contact you in case this is required for the services we render to you. The processing ground for 

this is legitimate interest 

• To render services to you. The processing ground for this is legitimate interest.  

• To contact interested persons and parties. The processing ground for this is legitimate interest.  

Automated processing and decision making 

Magnus does not use fully automated processing of personal data, or fully automated decision making, on 
its website. 

How long we retain your data 

Magnus will not store your data any longer than is necessary. We apply the following terms for storing the 
following categories of personal data: 

• Name and contactdetails: maximum of 1 year 
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Sharing data with third parties 

Magnus is part of the Emixa. Magnus retains the right to share name and contact details from our website 

within Emixa. These contacts might be contacted for marketing purposes.  

Magnus will only supply personal data to third parties outside of Emixa should this be essential to execute 
our agreement or contract with you, or to comply with legislation. Magnus never shares personal data for 
marketing purposes. 

Cookies and similar technologies we use 

Magnus uses functional-, analytic and tracking cookies. At your first visit we inform you on the cookies we 
collect, as well as requesting your permission to place non-essential cookies. You can change the cookie 
storage settings in the settings of your browser.  

Accessing, adjusting or deleting your data  

You have the right to access your data collected by Magnus, as well as to request corrections and/or 
deletion. You can also rescindicate your consent for the processing of your data. Likewise, you have the 
right to data portability. That means you can request to receive your data in a computer readable file. For 
any request. 

You can file all requests regarding your data by contacting info@magnus.nl. We might ask you for a copy of 

your ID, in order to verify your identity. We will respond to any requests without due delay and within four 

weeks. 

How we protect your data 

Magnus takes the protection of your data seriously and takes all necessary measures to prevent loss, theft, 
unwarrented access and/or publication. If you are nonetheless of the opinion that your data is not 
sufficiently secured or might have been comprised, please contact info@magnus.nl 
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