
PRIVACYVERKLARING 
 
House of Open Innovation BV, gevestigd aan de Noord Brabantlaan 303 te Eindhoven, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring.  
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
House of Open Innovation BV verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de email die u 
in de aanmelding actief aan ons heeft verstrekt. U geeft hiermee aan op de hoogte te willen 
blijven van de voortgang van de Isolatie Uitdaging. Wij verwerken deze gegevens uitsluitend 
conform de Algemene Verordening Gegevens Bescherming.           
         
Hieronder vindt u een overzicht van de informatie die wij verzamelen: 
Email adres, bedrijf of organisatie indien verstrekt, voor- en achternaam indien verstrekt,  
geslacht indien verstrekt, telefoonnummer indien verstrekt. Alle overige informatie die u in 
uw email aan ons stuurt, wordt door ons verwijderd en niet verwerkt.  
  
Hoe House of Open Innovation informatie verzamelt 
Wij verzamelen alleen de informatie die u direct middels een email vanuit uw eigen email 
omgeving met ons deelt. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor onze e-mail.  
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een 
bezoeker ouder is dan 16 jaar. 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, neemt u 
dan contact met ons op via isolatieuitdaging@houseofoi.com, dan verwijderen wij deze 
informatie. 
  
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
House of Open Innovation BV verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het versturen van 
informatie toe over de voortgang van de Isolatie Uitdaging.  Wij zullen de persoonsgegevens 
niet voor andere doeleinden gebruiken. Wilt u niets meer van ons horen? Neem contact op 
via 040 800 2212 of via isolatieuitdaging@houseofoi.com.    
 
Wie heeft toegang tot deze informatie? 
Alleen medewerkers van de House of Open Innovation BV, die geautoriseerd zijn om deze 
informatie te verwerken, hebben toegang tot uw persoonsinformatie. Zij gebruiken die 
gegevens alleen voor het toesturen van informatie over de voortgang van de Isolatie 
Uitdaging en zijn verplicht uw beveiligde  persoonsgegevens zorgvuldig te gebruiken. Dit is 
onder andere geregeld in ons interne document ‘Plan van aanpak uitvoering AVG’.  
 
In geen enkel geval zal House of Open Innovation BV uw gegevens verkopen of zomaar ter 
beschikking stellen aan andere organisaties of bedrijven. Alleen als wij hiertoe wettelijk 
verplicht zijn, worden persoonsgegevens gedeeld met fiscale autoriteiten, 
opsporingsinstanties, zoals politie en justitie, of toezichthouders zoals de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
  
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
House of Open Innovation BV bewaart uw persoonsgegevens tot 25 juni 2019. Op die 
datum is de finale van de Isolatie Uitdaging en worden alle, voor deze Isolatie Uitdaging 
bestemde persoonsgegevens, verwijderd uit al onze beveiligde bestanden.  
 



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 House 
of Open Innovation BV. Tevens 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. 
 
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 isolatieuitdaging@houseofoi.com. 
 
House of Open Innovation BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een 
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan 
via de deze link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
House of Open Innovation BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op met ons via isolatieuitdaging@houseofoi.com. Indien u 
jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door uw ouder (of 
wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of 
wettelijk vertegenwoordiger). 
  
Voor overige vragen over gegevensbescherming kunt u ons contacteren via 
isolatieuitdaging@houseofoi.com. Dat kan ook per post: House of Open Innovation BV 
Postbus 1325, 5602 BH, Eindhoven of telefonisch via 040 800 2212.  
 
 


