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Privacyverklaring nieuwsbrieven XS 2 Knowledge BV 

Artikel 1 Algemeen 
1.1 XS 2 Knowledge BV acht het van groot belang dat zorgvuldig met uw 

persoonsgegevens wordt omgegaan. 

1.2 Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van gegevens van 
ontvangers van nieuwsbrieven van XS 2 Knowledge BV. De verklaring geeft weer hoe 
XS 2 Knowledge BV uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens XS 2 
Knowledge BV verwerkt en voor welke doeleinden, en welke rechten u op grond van 
de Algemene verordening gegevensbescherming kunt uitoefenen. 

1.3 Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle personen van wie XS 2 Knowledge BV 
persoonsgegevens verwerkt voor het versturen van nieuwsbrieven, te weten: 

a .  abonnees van een van de webapplicaties van XS 2 Knowledge BV, thans: Split-
Online, Kennisbank familierecht, Driver’s Seat, verder te noemen ‘abonnees XS 2 
Knowledge BV’; 

b .  personen die zich hebben ingeschreven voor een van de nieuwsbrieven die door 
(een van de webapplictaties van) XS 2 Knowledge BV worden uitgegeven, verder te 
noemen ‘abonnees nieuwsbrieven’. 

Artikel 2 Persoonsgegevens 
2.1 XS 2 Knowledge BV verkrijgt uw persoonsgegevens op een van de volgende 

manieren: 

a. Voor wat betreft abonnees XS 2 Knowledge BV: door middel van het aanmaken van 
een account op de website van XS 2 Knowledge BV; 

b. voor wat betreft abonnees van een nieuwsbrief van XS 2 Knowledge BV: door 
middel van het invullen van inschrijfformulier op de website van XS 2 Knowledge 
BV. 

2.2 In beide gevallen wordt gewerkt met het systeem van ‘dubbele	opt-in’,	dat	wil	zeggen	dat	

de abonnee na de inschrijving via de website deze inschrijving nogmaals dient te 
bevestigen via een klik op een unieke link in een activatiemail. In alle nieuwsbrieven 
van XS 2 Knowledge BV is een link opgenomen waarmee u zich kunt afmelden. 

2.3 Ten behoeve van het verzenden worden van u de volgende gegevens verwerkt: 

a. Voornaam 
b. Achternaam 
c. Bedrijfsnaam 
d. E-mailadres 
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Artikel 3 Bewaartermijn 
3.1 Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u XS 2 Knowledge BV 

informeert dat u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen en/of XS 2 Knowledge 
BV de betreffende nieuwsbrief niet langer verstuurt. 
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3.2 Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien: 

a. blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer 
foutmeldingen worden ontvangen); 

b. u zich afmeldt voor de nieuwsbrief door middel van de in de e-mail opgenomen 
afmeldlink; 

c. u per e-mail aan XS 2 Knowledge BV bericht dat u geen prijs meer stelt op 
toezending van de nieuwsbrief; 

d. indien het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens 
worden verwerkt komt te vervallen, bijvoorbeeld in het geval uw onderneming 
ophoudt te bestaan. 

Artikel 4 Uw rechten 
4.1 Onderaan elke nieuwsbrief die u van XS 2 Knowledge BV ontvangt, kunt u zich 

afmelden als abonnee voor de nieuwsbrief via de link 'afmelden'. Kortom, u kunt uw 
toestemming altijd intrekken. 

4.2 U heeft het recht XS 2 Knowledge BV te verzoeken om inzage te verlenen in uw 
persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. 

4.3 U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

Artikel 5 Bescherming van uw persoonsgegevens 
5.1 XS 2 Knowledge BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen 

genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm 
van onrechtmatige verwerking. 

5.2 Voor zover XS 2 Knowledge BV voor de verzending van een nieuwsbrief gebruik maakt 
van de diensten van derden, heeft XS 2 Knowledge BV met deze derden een 
verwerkersovereenkomst afgesloten. In de verwerkersovereenkomst met XS 2 
Knowledge BV is een veilige verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden 
vastgelegd. 

5.3 XS 2 Knowledge BV deelt uw persoonsgegevens niet met derden voor gebruik voor 
commerciële doeleinden.  

Artikel 6 Wijzigingen in deze privacy verklaring 
6.1 XS 2 Knowledge BV behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder 

gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen, uiteraard binnen de 
grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring 
is beschikbaar op de website van XS 2 Knowledge BV: www.split-online.nl 
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Artikel 7 Contact 
7.1 Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, 

kunt u zich richten tot XS 2 Knowledge BV via info@split-online.nl  


