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PRIVACY BELEID Van Vandaag Voor-Morgen B.V. (VVVM) 
Van Vandaag Voor-Morgen biedt via haar website diensten en producten aan, waarbij uw persoonlijke 
gegevens worden verwerkt, ook wel persoonsgegevens genoemd. Persoonsgegevens worden door 
ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd, waarbij we ons houden aan de eisen zoals gesteld in de 
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We leggen u graag uit wat we met 
uw persoonsgegevens doen. 
 
WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS EN WELKE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN WIJ? 
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u vertellen. U deelt uitsluitend persoonsgegevens met 
ons indien u contact met ons heeft via onze website.   
Door middel van het inloggen via iDIN bieden wij u de mogelijkheid om met ons een overeenkomst 
aan te gaan en onze algemene voorwaarden te accepteren, waarbij u zich online heeft 
geïdentificeerd. iDIN is ontwikkeld door de banken voor consumenten. U kunt met iDIN veilig en op 
dezelfde manier inloggen omdat u namelijk de veilige en vertrouwde inlogmethode van uw bank 
gebruikt.  

U geeft zelf opdracht aan uw bank voor het verstrekken van de gegevens die nodig zijn om u bij ons te 

identificeren.  

Hieronder treft u het overzicht van persoonsgegevens aan die u aan ons kunt verstrekken: 

• Voor- en achternaam; 

• Geboortedatum; 

• Adresgegevens; 

• Telefoonnummer; 

• E-mailadres. 

Indien u geen gebruik maakt van de inlogmogelijkheid via iDIN worden er wel automatisch gegevens 
verzameld als u onze website bezoekt (afhankelijk van de cookie-instellingen): 

• Locatiegegevens; 

• Activiteiten op de website(s); 

• (Tijdelijk) IP-adres en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst; 

• Internetbrowser en apparaat type. 

 
WAT IS DE GRONDSLAG EN MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS? 
De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van cookies verzameld wordt 
persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens 
privacywetgeving van toepassing. Volgens de privacywetgeving mogen we de persoonsgegevens die 
automatisch worden verzameld, uitsluitend verwerken als er een juridische grondslag is. Wij 
verwerken uw persoonsgegevens als u hier toestemming voor heeft gegeven, op basis van uitvoering 
van de overeenkomst die wij met u hebben, gerechtvaardigd belang of het voldoen aan een wettelijke 
verplichting ten behoeve van de onderstaande doeleinden: 

• Identificatie; 

• Beveiliging; 

• Analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden; 

• Vastleggen van bewijs. 

Indien wij voor deze doeleinden of andere doeleinden uw persoonsgegevens verwerken op grond van 
toestemming, dan kunt u deze toestemming op ieder moment en zonder opgaaf van redenen weer 
intrekken. 
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HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS? 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. We bewaren uw persoonsgegevens 
zolang het nodig is voor het doel waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken en zolang de wet ons 
daartoe verplicht. Daarna verwijderen we alle persoonsgegevens die we van u hebben of wij 
anonimiseren deze, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages.  
 
DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN? 
Wij delen uw persoonsgegevens met derden als u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, 
of als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die we met u hebben of om te 
voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij zullen nimmer uw gegevens aan derden 
verkopen. Om uw privacy te garanderen sluiten wij met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht 
verwerken, verwerkersovereenkomsten af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
Naast strenge beveiligingsmaatregelen worden uw gegevens bijna altijd binnen de Europese Unie 
opgeslagen. In het uitzonderlijke geval dat gegevens worden doorgegeven naar landen buiten de EU, 
waarborgen wij dat uw privacy te allen tijde op een passende manier beschermd blijft. Wij nemen alle 
redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen om uw persoonsgegevens te 
beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging daarvan. 
 
CONTACT (RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEVENS) 
Indien u inzage in uw persoonsgegevens wilt hebben, of indien u uw gegevens wilt wijzigen of 
verwijderen, dan kunt u ons telefonisch bereiken op 085-3036425 en schriftelijk op onderstaand adres.  
Per mail: gegevens@voor-morgen.nl 
Per post:  
Van Vandaag Voor-Morgen B.V. 
t.a.v. de afdeling klantenservice 
Postbus 408 
1900 AK  Castricum 
U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt bij ons een verzoek indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt, in een bestand naar u of een door u genoemde 
organisatie te zenden. Doe bij uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs. Bijvoorbeeld uw 
paspoort of rijbewijs. Let daarbij op dat u op de kopie uw BSN-nummer onzichtbaar maakt. Slechts 
dan zijn wij er zeker van dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Wij reageren zo snel mogelijk op 
uw verzoek. 
Indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben gebruikt of u bent niet 
tevreden over de wijze hoe wij hebben gereageerd op uw verzoek van inzage, dan heeft u het recht 
hiervan melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te gaan. Meer 
informatie hierover treft u aan op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.  
 
OVER ONS PRIVACY BELEID 
Dit privacy beleid geldt voor Van Vandaag Voor-Morgen B.V. en geldt per 1 januari 2021 en kan te 
allen tijde gewijzigd worden.  
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