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Onze privacyverklaring
Nolost Group BV (hierna: “Nolost” of “Wij”) verwerkt Persoonsgegevens en handelt zorgvuldig
zodat wij veilig gebruik kunnen maken van Persoonsgegevens binnen de grenzen van de
wetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”).
In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden
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 kan maken van
die rechten.
Wij hebben ons best gedaan om alle informatie duidelijk en leesbaar op te schrijven. Heb je na
het lezen van de Privacyverklaring nog vragen over ons gebruik van jouw Persoonsgegevens,
dan kan je natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Verderop in deze verklaring lees je hoe je
dit kunt doen.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op het bezoeken van de website van Nolost (nolost.nl)
en het verwerken van persoonsgegevens gedurende de uitvoer van onze dienstverlening.
1.

Bezoek van onze website

2. Dataverwerking en onderzoek bij Nolost

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is
daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
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Bezoek van onze website
Nolost is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Er zijn hierom passende
maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Deze
maatregelen zijn conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De verzameling van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden verzameld wanneer je een bezoek brengt aan de website van Nolost
en/of omdat je zelf bij het contactformulier op de website persoonsgegevens verstrekt. Nolost
kan de volgende gegevens verwerken: Voor- en/of achternaam, mailadres en IP-adres.

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens
Nolost gebruikt jouw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
voor onze dienstverlening. De hoeveelheid en het soort informatie die wij van jou ontvangen op
onze website hangt af van de informatie die jij opgeeft via onze contactpagina’s en/of door
registratieprocessen op onze websites.
Nolost gebruikt je persoonlijk identificeerbare informatie alleen om op jouw verzoek te reageren
en om je van informatie te voorzien over de diensten van Nolost, tenzij we jouw toestemming
krijgen om jouw persoonlijke informatie ook voor andere doeleinden te gebruiken. Wanneer je
ons een Curriculum Vitae stuurt om te solliciteren naar een functie binnen Nolost, gebruiken we
de informatie uit jou C.V. enkel om een geschikte vacature voor je te vinden.

Geen gebruik van gegevens door derden
Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn zal Nolost onder geen beding uw
gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht aan
derden. Mogelijke uitzonderingen hierbij zijn:
a)
b)
c)
d)

In het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
Ter bescherming van de rechten of het eigendom van Nolost;
Ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
Ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

Beveiliging persoonsgegevens
Om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of gebruik,
wordt binnen Nolost steeds de nieuwste beveiligingstechnologie gebruikt.
De website nolost.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Daarnaast voert Nolost een technologisch en operationeel veiligheidsbeleid om jouw persoonlijk
identificeerbare informatie voor verlies, misbruik, wijziging en onbedoelde vernietiging te
beschermen. Het personeel dat toegang heeft tot jouw gegevens is speciaal opgeleid om de
vertrouwelijkheid van zulke informatie te waarborgen. Het aantal apparaten die toegang hebben
tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
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Cookiebeleid
Cookies
Cookies worden voornamelijk gebruikt om jouw online beleving te verbeteren. Met behulp van
een cookie kan onze website jou herkennen wanneer je opnieuw onze website bezoekt. De site
kan dan speciaal op jou worden ingesteld. Je bent niet persoonlijk identificeerbaar. We
gebruiken de informatie over de bezoekers van onze sites en hun gebruik daarvan in
geaggregeerde vorm om onze sites bruikbaarder en aantrekkelijker te maken.

Klikgedrag
Nolost verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website,
zoals het aantal hits, de meest bekeken pagina’s, de vorige/volgende bezochte sites en de duur
van een gebruikerssessie. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van
de website te optimaliseren.

Contactformulier
Om te voorkomen dat er spam wordt verzonden via de formulieren worden formulierinzendingen
gecontroleerd door de webservice ‘Akismet’. De naar Akismet verstuurde gegevens worden
alleen gebruikt voor de spam-analyse. Voor meer informatie over deze dienst verwijzen wij naar
de Akismet Privacy Policy.

Google Analytics
Via onze website worden tevens cookies geplaatst via Google als deel van de ‘Analytics’ dienst.
Deze cookies meten het gebruik van onze website om deze te kunnen verbeteren. Denk hierbij
aan informatie als de duur van het website bezoek of je IP-adres. De verkregen informatie wordt
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben
Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Meer informatie over Google Analytics lees je in
het privacy beleid van Google.

Social media buttons
Op deze website zijn buttons geplaatst waarmee pagina’s kunnen worden gepromoot of gedeeld
op onder meer de volgende sociale netwerken: Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn.
Wanneer je op onze website een social media button aanklikt, wordt bij jou een social media
cookie geplaatst door de social media partijen zelf. Wij verwijzen je naar de privacy en cookie
verklaringen van deze social medianetwerken om te zien hoe zij met uw persoonsgegevens
omgaan en welke cookies kunnen worden geplaatst. Deze voorwaarden kunnen afwijken van de
privacy- en cookie voorwaarden van Nolost.

Bewaartermijn en verwijderen van cookies
Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Na afloop hiervan verlopen de cookies
automatisch. Je kan zelf ook de cookies handmatig verwijderen. Raadpleeg hiervoor de
handleiding van de browser die jij gebruikt.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om de
gevraagde diensten aan je te leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een
wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.
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Privacybeleid van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links
met deze website zijn verbonden. Nolost aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je
daarom om je op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.
•
•

Google (Google Analytics)
TransIP (Domein & Webhosting)

Inzage en wijzigen van jouw persoonsgegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van jouw
persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Om misbruik
te voorkomen kunnen we je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Bezwaar tegen verder gebruik persoonsgegevens
Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven of persberichten via e-mail en u deze
niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden. Indien u geen marketinginformatie
van Nolost wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken door online contact op te nemen
via webmaster@nolost.nl of telefonisch: +31 (0)30 30 20 495

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij helpen je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.
In dat geval vragen wij je contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. Op
grond van de privacywetgeving heb je tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Het huidige privacybeleid kan door Nolost te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande
waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website
gepubliceerd zijn. Gebruikers die ingelogd zijn kunnen de persoonsgegevens die zij daar
hebben ingevoerd zelf beheren. Dat wil zeggen: wijzigen en/of verwijderen.

Aansprakelijkheid
Mochten jouw (bijzondere) persoonsgegevens ondanks inspanningen ter voorkoming hiervan
door Nolost, worden verloren (waaronder ontvreemding en vernietiging), onrechtmatig en/of
onbevoegd worden verwerkt, bekendgemaakt etc. waardoor jij mogelijk enige directe of
indirecte schade lijdt, dan sluiten wij bij deze aansprakelijkheid voor enige schade uit, tenzij de
schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid aan de kant van Nolost.

Contactgegevens
•
•

Nolost Group B.V.
Email: webmaster@nolost.nl

•

Tel: 31 (0)30 30 20 495
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Dataverwerking en
onderzoek bij Nolost
Je werkgever heeft Nolost (Herculesplein 207, 3584 AA Utrecht) de opdracht gegeven om een
onderzoek uit te voeren. Dit kan een medewerkers onderzoek zijn, de bevlogenheidsmeter, een
verzuimanalyse of een van de andere onderzoeken die Nolost aanbiedt.

Doel van dataverwerking
De persoonsgegevens die worden verzameld en bewaard voldoen aan de volgende
gedragsregels:
•

•

Persoonsgegevens worden verzameld voor gespecificeerde onderzoeksdoelstellingen en
mogen niet worden gebruikt op enige wijze die niet in overeenstemming is met deze
doelstellingen.
- De specifieke onderzoeksdoelstelling wordt in overeenstemming met de werkgever
vastgesteld in de opdrachtbevestiging.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan het doel vereist waarvoor de informatie
is verzameld of verder verwerkt.

De verzameling van persoonsgegevens
De gegevens van de deelnemers van een onderzoek of medewerkers in een databestand
worden aangeleverd door jouw werkgever. Nolost heeft bepaalde gegevens nodig om
deelnemers van de organisatie te voorzien van informatie die nodig is voor het invullen van een
vragenlijst of om de onderzoeksdoelstelling te kunnen antwoorden. Deze gegevens worden vaak
gebruikt om onderzoeksgroepen te creëren. Deze gegevens omvatten doorgaans, emailadres,
afdeling, functie en eventueel je leeftijd en geslacht.
Er zijn twee situaties waarin Nolost persoonsgegevens van medewerkers verwerkt om de
onderzoeksdoelstelling te kunnen behalen:
a) Het genereren van data door de uitvoer van een online vragenlijst (Bevlogenheidsmeter,
MTO).
b) Het analyseren van (geanonimiseerde) bestaande medewerkersdata aangeleverd door
de werkgever zelf.

Genereren van nieuwe data
Voor een van onze diensten kan er sprake zijn dat je als medewerker wordt uitgenodigd online
een vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst is anoniem en de resultaten worden
direct verstuurd via een beveiligde server naar Nolost. Jouw werkgever krijgt nooit jouw
individuele antwoorden te zien. Specifieke informatie en afspraken die wij met je werkgever
hebben gemaakt over hoe we met je gegevens omgaan vind je terug onder de button ‘Privacy’
op de vragenlijst.

6-8

Privacyverklaring

© 2022 Nolost

Veilig inloggen
De onderzoek website maakt gebruik van een veilige 256-bits versleutelde toeging. Dit betekent
dat alles wat je op onze site invult niet gevolgd kan worden door derden, zoals je werkgever. Alle
door jou ingevulde gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Analyseren van bestaande data
Voor een van onze diensten kan er sprake zijn van het analyseren van bestaande
medewerkersdata (functie, afdeling, leeftijd, geslacht, ziekmeldingen). Het type data verschilt
per project en wordt door de werkgever op anonieme wijze opgeleverd aan Nolost. Voor deze
overdracht is een verwerkersovereenkomst opgesteld waarin de rechten en plichten van beide
partijen is opgesteld en getekend voordat de data overdracht kan beginnen.

Anonimiteit
De resultaten van het onderzoek gaan direct naar Nolost. Nolost verstrekt geen individuele
antwoorden aan je werkgever. Resultaten worden altijd op groepsniveau teruggekoppeld aan de
werkgever zodat deze niet te herleiden zijn naar individuele personen.
Om per onderzoeksgroep uitsplitsingen te kunnen maken en te bewaken dat per respondent de
onderzoeksresultaten maar één keer worden verwerkt, kan er een code op uw vragenlijst of in
het databestand staan. Desondanks blijft uw vragenlijst en/of databestand 100% anoniem.
Binnen Nolost heeft slechts een zeer beperkt aantal medewerkers toegang tot de
respondentendatabase. Bovendien hebben de medewerkers van Nolost geheimhoudingsplicht.
Uw fysieke vragenlijst en/of databestand wordt na afloop van het onderzoek binnen eigen beheer
vernietigd.

Respons per groep & rapportage
Na de sluiting van het onderzoek of het ontvangen van medewerkersgegevens vanuit jouw
werkgever, verwerkt Nolost de resultaten per groep. Nolost rapporteert alleen de gemiddelde
resultaten van deze groep(en). Samen met de werkgever wordt afgesproken wat de minimale
groepsgrootte is waarover wordt gerapporteerd. Een groep moet minimaal 5-10 medewerkers
bevatten wil deze in de rapportage terecht komen. Is de groep te klein, dan wordt deze niet
gerapporteerd of samengevoegd bij een andere groep. Door deze maatregelen zijn de resultaten
niet te herleiden tot individuele personen.
Onze contactpersoon binnen de organisatie waarvoor je de vragenlijst invult heeft de
groepsindeling samengesteld. Je kunt contact opnemen met jouw leidinggevende om te
vragen wie het onderzoek in de organisatie coördineert.
Let op: de antwoorden op de open vragen van de online vragenlijst worden echter anoniem doch
letterlijk overgenomen in de rapportage. De antwoorden van de open vragen worden per groep
weergegeven. Er is niet te zien wie welke opmerking gemaakt heeft, tenzij je zelf je eigen naam
of andere beschrijvingen noemt die terug te leiden zijn naar jou. De antwoorden van de open
vragen worden namelijk letterlijk overgenomen om recht te doen aan jouw mening.

Uitzondering
Wanneer je leidinggevende bent van een afdeling kunnen resultaten wel direct iets over jou als
leidinggevende betekenen. Je wordt als leidinggevende van een onderzoeksgroep in die zin dus
wel persoonlijk beoordeeld.
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Inzicht in de resultaten door de werkgever.
Je werkgever kan jouw individuele antwoorden niet inzien. Nolost geeft onder geen beding
persoonlijke gegevens vrij.
De samenstelling van de onderzoeksgroepen wordt in overleg met de werkgever vastgelegd en
kan per project verschillen. De groepen zullen altijd een minimum van 5-10 medewerkers
hebben.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen
onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking, vernietiging of misbruik van
uw gegevens. Hiervoor hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen.
Waaronder: toegangscontrole voor onze systemen en fysieke maatregelen voor
toegangsbeveiliging, https-certificaat zodat de het dataverkeer via de website versleuteld is, en
tweestapsverificatie.

Geen gebruik van gegevens door derden
Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn zal Nolost onder geen beding uw
gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht aan
derden. Mogelijke uitzonderingen hierbij zijn:
a)
b)
c)
d)

In het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
Ter bescherming van de rechten of het eigendom van Nolost;
Ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
Ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

Bewaartermijnen
Deze gegevens gebruiken wij omdat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze
dienstverlening. Wij bewaren deze gegevens gedurende de contractduur. Wij vernietigen deze
gegevens hierna, tenzij er een wettelijke plicht is om deze langer te bewaren of wij hiervoor een
gerechtvaardigd belang hebben. Dan bewaren wij de gegevens zolang als nodig respectievelijk
om aan de wettelijke plicht te voldoen.

Vragen over het verwerken van de onderzoeksgegevens
Voor vragen over de verwerking van de onderzoeksgegevens kan je contact opnemen via
onderstaande gegevens:

Contactgegevens
•
•
•

Nolost Group B.V.
Email: research@nolost.nl
Tel: 31 (0)30 30 20 495
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