Privacystatement LabForRent
LabForRent is eigenaar en beheerder van de website www.labforrent.nl (de ‘Website’) en
brengt als onafhankelijk tussenpersoon vragers naar en aanbieders van (diensten vanuit)
laboratoria, cleanrooms, pilot plants en testfaciliteiten in Nederland en Vlaanderen met
elkaar in contact.
Om vragers en aanbieders met elkaar in contact te kunnen brengen, moet LabForRent
persoonsgegevens verwerken. LabForRent verwerkt deze persoonsgegevens met
zorgvuldigheid en in lijn met de wetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).
LabForRent, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65378407 is
verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. De contactgegevens zijn:
Van Beuningenlaan 19, 3953 BP Maarsbergen, contact@labforrent.nl.
In deze privacyverklaring informeren we je over:
- de doeleinden waarvoor we je persoonsgegevens verwerken;
- de termijn waarover wij je persoonsgegevens bewaren;
- het al dan niet doorgeven van je persoonsgegevens aan derde partijen;
- welke beveiligingsmaatregelen wij nemen om je persoonsgegevens te beschermen en
- hoe je je recht op inzage, correctie en verwijdering kan doen gelden.
Doeleinden
Wanneer je gebruik maakt van onze website of diensten verkrijgt LabForRent bepaalde
gegevens van jou, waaronder persoonsgegevens.
Wij betrekken geen persoonsgegevens van andere organisaties. Alle persoonsgegevens
die wij verwerken zijn verkregen in het kader van onze dienstverlening.
LabForRent legt de volgende persoonsgegevens vast: NAW, e-mailadres,
telefoonnummer(s) en IP-adres.
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het uitvoeren van aangegane overeenkomsten;
- het informeren van vragers over een nieuw aanbod van laboratoria, cleanrooms, pilot
plants en testfaciliteiten;
- het informeren van aanbieders over een nieuwe vraag naar laboratoria, cleanrooms,
pilotplants en testfaciliteiten;
- het analyseren van gebruik van de website en nieuwsbrief;
- het kunnen geven van een antwoord op vragen die personen stellen over onze website
via het contactformulier en
- het verzenden van onze nieuwsbrief (6 keer per jaar).
De website kent de functie om vragen te stellen en opmerkingen te maken via een
contactformulier. Daarbij worden diverse gegevens gevraagd om te kunnen reageren. De
inzender kiest zelf welke gegevens hij wel en welke hij niet verstrekt.
LabForRent biedt een nieuwbrief waarbij zij geïnteresseerden informeert over de
ontwikkelingen op het terrein van vraag/aanbod van laboratoria, cleanrooms, pilot plants
en testfaciliteiten in Nederland, alsook over haar diensten. Het verstrekte e-mailadres
wordt – als belangstellende - automatisch toegevoegd aan deze adreslijst. Iedere
nieuwsbrief bevat een link waarmee de abonnee zich eenvoudig kan afmelden.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Met andere woorden er
worden geen besluiten genomen door computersystemen zonder dat daar een mens
tussen zit.
De bewaartermijn
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het
oorspronkelijk doel te realiseren waarvoor we je gegevens vastlegden, tenzij wij wettelijk
verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld in het kader van onze
verplichtingen jegens de belastingdienst. In dat geval zullen wij alleen die gegevens
bewaren die daarvoor noodzakelijk zijn en de verdere gegevens vernietigen.
Derde partijen
Wij verkopen of stellen je persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden.
Indien je als bezoeker van de website besluit om contact op te nemen met een partij die
een laboratorium, cleanroom, pilot plant of testfaciliteit presenteert op de website, dan
kunnen wij niet garanderen dat haar beveiliging en vertrouwelijkheid van
persoonsgegevens van hetzelfde niveau zijn als LabForRent biedt. Wij raden aan de
privacyverklaring van deze aanbieder te raadplegen.
LabForRent verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derde partijen wanneer dit
noodzakelijk is om haar kernactiviteiten te kunnen uitvoeren, of te voldoen aan haar
wettelijke verplichtingen. Met deze partijen sluit LabForRent een
bewerkingsovereenkomst om te garanderen dat beveiliging en vertrouwelijkheid van de
persoonsgegevens van hetzelfde niveau zijn als LabForRent biedt. LabForRent neemt de
uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van de persoonsgegevens.
LabForRent heeft niet de intentie persoonsgegevens door te geven buiten de EU.
In geval van (een vermoeden van) fraude van onze systemen, eigendommen of diensten
kunnen wij relevante persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
De website van LabForRent maakt gebruik van Google Maps. Locatiegegevens van
laboratoria, cleanrooms, pilot plants en testfaciliteiten kan door Google Maps worden
opgeslagen. De verwerking van deze gegevens is buiten de beïnvloedingssfeer van
LabForRent.
Beveiligingsmaatregelen
LabForRent heeft de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen
om veilige verwerking van persoonsgegevens te garanderen en misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Onder meer is de website HTTPS beveiligd. Deze maatregelen worden met
regelmaat geëvalueerd en aangepast aan de dan technische en organisatorische
mogelijkheden.
Recht op inzage, correctie en verwijdering
Wij respecteren je recht op inzage, rectificaties en verwijdering van de persoonsgegevens
die wij vastlegden. Je hebt ook te allen tijde het recht om de gegeven toestemming voor
een bepaalde verwerking in te trekken. Wanneer je deze rechten wilt doen gelden, vragen
wij je contact op te nemen via contact@labforrent.nl. Wij zullen direct aan je verzoek
gehoor geven. Ingeval van een klacht over de wijze waarop LabForRent je
persoonsgegevens verwerkt nodigen we je uit contact op te nemen via
contact@labforrent.nl. Daarnaast informeren we je over de mogelijkheid om een klacht in
te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-deap.

