
 
 
 
 
 
 
 

Muopo Inventive Consultancy 
Privacy Verklaring  

Hier vind je de privacyverklaring van Muopo Inventive Consultancy.  

Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt 
gegaan die worden verzameld door Muopo Inventive Consultancy.  

Versie 20190820 
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1. Inleiding 
In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop Muopo Inventive Consultancy jouw 
persoonsgegevens verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw 
gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind 
je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die 
rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is 
daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen 
 
 
2. Muopo Inventive Consultancy 
 
Je leest op dit moment de privacyverklaring van Muopo Inventive Consultancy.  
MUOPO Inventive Consultancy is een adviesbureau in het segment van de dienstverlening op het 
gebied van Veiligheid en Gezondheid bij de Arbeid.  
Onze dienstverlening is gericht op onderstaande drie pijlers: 

• Advisering op het gebied van arbeidsomstandigheden, kwaliteit en milieu. 
• Het verzorgen van training en opleiding, op het gebied van Veiligheid en Gezondheid bij de 

arbeid.  
• Projectbegeleiding / detachering, op detacheringbasis worden onze professionals bij u ingezet 

voor nader af te stemmen werkzaamheden op het gebied van Veiligheid en Gezondheid bij de 
Arbeid. 

 
Ten aanzien van de bovengenoemde activiteiten zijn er situaties waarin jouw gegevens door Muopo 
Inventive Consultancy verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt 
en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. 
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Muopo Inventive Consultancy, 
neem dan contact op met: 
 
Muopo Inventive Consultancy 
Canadastraat 9  
4715 RR Rucphen 
Telefoon 0765494290 
Info@muopo.nl |  
KVK Nr. 55559638 
 
Muopo Inventive Consultancy is een v.o.f. waarvan de directie wordt gevoerd door C.A.C. Bulkmans, 
Arbeidshygiënist en B.M. Sessink, Veiligheidskundige. 
 
3. Persoonsgegevens die wij verwerken 
Muopo Inventive Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 
Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Muopo Inventive Consultancy. 
Deze worden hieronder toegelicht. 
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Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken: 
- Geslacht 
- Roepnaam, voornamen, tussenvoegsel en achternaam 
- Adresgegevens (privé, werkgever, factuur) 
- Telefoonnummer(s) 
- E-mailadres(s) 
- Geboortedatum 
- Geboorteplaats 
- Bedrijf/instelling 
- Behaalde diploma’s, CV, functieomschrijving 
- IBAN-nummer 
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch 
- IP-adres 
- Locatiegegevens 
- Gegevens over uw activiteiten op onze website 
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de 
onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
info@muopo.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Muopo Inventive Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Verzoek om informatie over advies, opleiding en/of training en projectbegeleiding 
(detachering) via onze website  

• Afhandelen van uw betaling/factuur. 
• Verzenden van onze nieuwsbrief, (blog, etc). 
• U te kunnen bellen, e-mailen of post toe sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit 

te kunnen voeren. 
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 

 
3.1 Contact opnemen 
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Muopo Inventive Consultancy via 
de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel 
uit te brengen of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, 
telefoonnummer en korte omschrijving van je vraag. 
 
3.2 Analytics 
De website van Muopo Inventive Consultancy verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. 
Dit gebeurt met Google Analytics.  
Muopo Inventive Consultancy 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 
uw computer, tablet of smartphone. Muopo Inventive Consultancy gebruikt cookies met een puur 
technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld 
uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed 
te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.  
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Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en 
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  
 
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw 
browser verwijderen.  
 
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van 
de diensten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te 
brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers. 
 
3.3 SurveyMonkey 
Als onderdeel van een adviestraject kan het zijn dat er een vragenlijst onderzoek wordt ingezet. Dit 
kan zowel op verzoek van je werkgever als op individueel verzoek. Deze vragenlijst wordt webbased 
via ServeyMonkey uitgezet.  
Het inzetten van een vragenlijst via SurveyMonkey gebeurd overigens alleen indien er toestemming is 
gegeven vanuit jouw bedrijf of dat je zelf toestemming hebt gegeven. 
 
Alle gegevens worden alleen verwerkt met toestemming van jou of jouw bedrijf voor het uitvoeren van 
dienst die wordt aangegaan, dan wel omdat verwerking van de ingevulde gegevens noodzakelijk is om 
tot een analyse te komen om een advies uit te brengen. 
 
3.4 Nieuwsbrieven 
Jouw e-mailadres, voornaam, achternaam, telefoonnummer worden opgeslagen. De opslag van jouw 
gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link 
onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@muopo.nl . 
 
4. Gegevens die verwerkt worden 
De gegevens die Muopo Inventive Consultancy ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 
 
01. e-mail 
De e-mail van Muopo Inventive Consultancy wordt gehost bij Microsoft Office. Als jij contact opneemt 
via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers. 
 
02. Website 
De website en back-ups van de website worden gehost bij Microsoft Office. Gegevens die jij achterlaat 
op de website van Muopo Inventive Consultancy zijn op de servers van Combell opgeslagen. 
 
03. SurveyMonkey 
De gegevens die u invult als u meedoet aan een survey in het kader van een onderzoek worden 
opgeslagen op de servers van SurveyMonkey in Ierland.  
 
04. Nieuwsbrieven 
De nieuwsbrieven worden verzonden via mail van MUOPO. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de 
nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres, voornaam, achternaam, telefoonnummer opgeslagen in de 
daarvoor bestemde lijst op de computer van MUOPO. 
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5. Opslag periode 
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Muopo Inventive Consultancy, maar nooit 
langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling 
jouw gegevens langer moeten bewaren. 
 
01. Contact opnemen 
Op het moment dat je contact opneemt met Muopo Inventive Consultancy via mail, dan worden die 
gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op 
de mailserver.  
 
02. Analytics  
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, 
bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.  
 
03. Het versturen van nieuwsbrieven 
Jouw e-mailadres, voornaam, achternaam, telefoonnummer worden opgeslagen op de computer van 
Muopo Inventive Consultancy. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk 
uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen 
naar info@muopo.nl . 
 
6. Beveiliging  
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen 
beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. 
 
De persoonsgegevens die door Muopo Inventive Consultancy of door eerder genoemde derden 
worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande specifieke software. 
 
Data op de computers en servers zijn beveiligd tegen diefstal of onbevoegd gebruik. De apparaten 
waarop jouw gegevens staan (denk aan Laptop, usb stick, externe harde schijven, backup schijven etc.) 
zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk.  
Daarnaast is de data op de harde schijven van de computers versleuteld (encryptie) door gebruik te 
maken FileVault.  

Door gegevens te versleutelen met FileVault, is de algehele beveiliging van onze computers een stuk 
sterker, omdat criminelen zonder wachtwoord nergens bij kunnen. Zelfs als ze je harde schijf zouden 
kopiëren, dan hebben ze zonder het wachtwoord dat de versleuteling opheft alleen maar onleesbare 
data. 

De website is beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van 
Muopo Inventive Consultancy privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. 
 
 
7. Jouw rechten (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 Muopo Inventive Consultancy 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. Uitzondering hierop zijn de gegevens voor diploma’s en certificaten. 
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Deze gegevens blijven altijd in het archief van Muopo Inventive Consultancy. Dit is vanwege de 
wettelijke bewaarplicht in het kader van onderwijs en de behaalde diploma’s en certificaten. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens 
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens 
sturen naar info@muopo.nl . 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, 
maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
 
Muopo Inventive Consultancy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te 
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via deze link 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap  
 
8. Plichten. 
Muopo Inventive Consultancy verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, 
namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van 
Muopo Inventive Consultancy.  
 
Muopo Inventive Consultancy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend 
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 
van uw gegevens.  
 
Muopo Inventive Consultancy behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk 
is vereist dan wel wanneer Muopo Inventive Consultancy dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan 
een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Muopo Inventive 
Consultancy te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te 
respecteren. 
 
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. 
 
Muopo Inventive Consultancy 
Canadastraat 9  
4715 RR Rucphen 
Telefoon 0765494290 
Info@muopo.nl |  
KVK Nr. 55559638 


