
 

  

 
 
PRIVACY STATEMENT  
 

Naam bedrijf: Science Meets Business Nijmegen B.V.    

KVK:  09219407   

Telefoon: +31 6 11 70 13 53   

Adres: Transistorweg 5  Postcode : 6534 AT Nijmegen 

Onderwerp: Privacy statement SMB Life Sciences 

 

In dit privacy statement geeft SMB Life Sciences aan welke persoonsgegevens verwerkt 
worden en op welke manier. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk 
persoon geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar is. SMB Life Sciences 
respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw gegevens altijd in 
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden 
behandeld.  

SMB Life Sciences is een partner binnen het consortium Briskr Health & High Tech 
Generator (hierna Briskr). 

Verwerking van persoonsgegevens is elke handeling met betrekking tot 
persoonsgegevens. 

 

 

 

 



 

  

Doeleinden en grondslagen  

SMB Life Sciences (hierna SMB) behandelt persoonsgegevens om u op de hoogte te 
houden van actualiteiten rondom SMB en/of Briskr en uitnodigingen voor (passende) 
evenementen aan u te verzenden. Uw contactgegevens worden bewaard in het kader 
van toestemming.  

Deze manier van bewaren van uw persoonsgegevens is in overeenstemming met de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen ‘AVG’).  

Persoonsgegevens  

SMB Life Sciences verwerkt alleen die gegevens die nodig zijn om onze dienstverlening 
optimaal aan te bieden. SMB verwerkt de volgende gegevens: 

o Identificatiegegevens: Uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, geslacht, adres 
en uw mailadres. 

o Financiële gegevens: dit betreft uitsluitend medewerkers en/of partners van SMB; 
o Website bezoek: als u de website van SMB bezoekt verwerkt SMB (analytische) 

gegevens over uw website gebruik met behulp van cookies.  

SMB verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn 
gegevens die te maken hebben met gezondheid, strafrechtelijke zaken, etniciteit, 
religieuze of politieke overtuigingen. 

De identificatiegegevens worden alleen verwerkt als u hiervoor toestemming heeft 
gegeven bij een event, na persoonlijk contact of indien u in het verleden heeft 
samengewerkt met SMB. Als u liever geen nieuws of uitnodigingen van ons wenst  te 
ontvangen kunt u zichzelf afmelden met de link onderaan een van de emails. U dient 
zich apart af te melden voor de nieuwsbrief en events. 

Persoonsgegevens kunnen door SMB ook verwerkt worden in het kader van de 
totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst.  

Daarnaast verwerkt SMB persoonsgegevens om de wet na te leven (waaronder 
boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van 
gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving). 

 

 

 

 



 

  

Google Analytics en website 

Op de website van SMB wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Google Analytics 
levert statistieken aan over aantallen bezoekers, bezochte pagina’s, verkeersbronnen 
en andere essentiële informatie waarmee SMB de website voortdurend kan verbeteren. 
Deze informatie kan niet naar u persoonlijk worden geleid.  

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker 
meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te 
optimaliseren.  

Uw rechten 

U heeft altijd recht om uw gegevens in te zien (art 15 AVG). Daarbij mag u verzoeken 
om verwijdering/wijziging van deze gegevens. Hier zal dan binnen een termijn van 2 
weken gehoor aan worden gegeven (art 16 en 17 AVG). U kunt bezwaar maken via 
smb@radboudumc.nl.  

Beveiliging 

SMB zorgt ervoor dat alleen noodzakelijke persoon toegang heeft tot de gegevens.  

Bewaartermijnen 

SMB bewaart uw gegevens maximaal 1 jaar nadat voor het laatst contact met u is 
geweest. Dit contact kan in persoon zijn, per mail of per telefoon.  

Facturen en financiële administratie worden 7 jaar bewaard, dit in het kader van de wet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Verwerkers 

SMB maakt gebruik van ‘verwerkers’. Met deze verwerkers heeft SMB een 
verwerkersovereenkomst gesloten om de veiligheid van de persoonsgegevens te 
garanderen. 

Autoriteit Persoonsgegevens 

SMB helpt u graag verder als u klachten heeft betreffende de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Mocht het gebeuren dat we er niet uitkomen, dan heeft u op grond 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming het recht om een klacht in te 
dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Wijzigingen 

SMB behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check 
daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid. 

 

Laatste update: 6 april 2020 


