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(A) DEZE KENNISGEVING

In deze verklaring wordt uitgelegd hoe we uw persoonsgegevens kunnen verwerken.
Deze Verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt, dus controleer deze
regelmatig op updates.

Deze Verklaring wordt uitgegeven door NewtonX, Inc.® namens zichzelf en zijn
gelieerde ondernemingen (samen "NewtonX", "wij", "ons" en "onze") en is gericht aan
personen buiten onze organisatie met wie we omgaan, inclusief klanten, bezoekers van
onze Sites en andere gebruikers van onze diensten (samen "u"). De gedefinieerde
termen die in deze Verklaring worden gebruikt, worden uitgelegd in sectie (S) hieronder.

Voor de doeleinden van deze Verklaring is NewtonX de Verwerkingsverantwoordelijke.
Contactgegevens vindt u in sectie (R) hieronder.

Deze Verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt om wijzigingen in
onze praktijken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens of wijzigingen
in de toepasselijke wetgeving weer te geven. We raden u aan deze Verklaring
aandachtig te lezen en deze pagina regelmatig te controleren om eventuele wijzigingen
te bekijken die we zouden kunnen aanbrengen in overeenstemming met de
voorwaarden van deze Verklaring.

(B) Beroepsmechanisme voor klachten over het privacyschild

NewtonX voldoet aan het EU-VS-privacyschildkader en het
Zwitsers-VS-privacyschildkader zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van
Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke
informatie die wordt overgedragen vanuit de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en
Zwitserland naar de Verenigde Staten op basis van het Privacy Shield. NewtonX heeft
verklaard dat het zich houdt aan de Privacy Shield-principes met betrekking tot
dergelijke gegevens. Als er een conflict is tussen het beleid in dit privacybeleid en de
rechten van betrokkenen onder de Privacy Shield-principes, zijn de Privacy
Shield-principes van toepassing. Ga voor meer informatie over het Privacy
Shield-programma en om onze certificeringspagina te bekijken naar
https://www.privacyshield.gov/ .
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Met betrekking tot persoonlijke gegevens die zijn ontvangen of overgedragen in
overeenstemming met de Privacy Shield Frameworks, is NewtonX onderworpen aan de
regelgevende en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade
Commission.

Overeenkomstig de Privacy Shield Frameworks hebben EU-, VK- en Zwitserse
personen het recht om onze bevestiging te krijgen of we persoonlijke informatie over u
bewaren in de Verenigde Staten. Op verzoek zullen wij u toegang geven tot de
persoonlijke informatie die wij over u hebben. U kunt ook de persoonlijke informatie die
we over u bewaren corrigeren, wijzigen of verwijderen. Een persoon die toegang zoekt
tot, of die onjuiste gegevens die onder Privacy Shield naar de Verenigde Staten zijn
overgedragen, wil corrigeren, wijzigen of verwijderen, moet zijn vraag richten aan
experts@newtonx.com . Op verzoek om gegevens te verwijderen, zullen wij binnen een
redelijke termijn reageren.

We zullen een individuele afmeldingsmogelijkheid bieden, of opt-in voor gevoelige
gegevens, voordat we uw gegevens delen met andere derden dan onze agenten, of
voordat we deze gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn
verzameld of vervolgens zijn geautoriseerd. Als u een verzoek wilt indienen om het
gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie te beperken, dient u een
schriftelijk verzoek in te dienen bij experts@newtonx.com .

In bepaalde situaties kunnen we worden verplicht om persoonlijke gegevens vrij te
geven in reactie op wettige verzoeken van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen
aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten.

De verantwoordelijkheid van NewtonX voor persoonsgegevens die het ontvangt in de
Verenigde Staten onder het Privacy Shield en vervolgens doorgeeft aan een derde partij
wordt beschreven in de Privacy Shield Principles. NewtonX blijft met name
verantwoordelijk en aansprakelijk op grond van de Privacy Shield-principes als externe
agenten die zij inschakelt om namens haar persoonsgegevens te verwerken, dit doen
op een manier die niet in overeenstemming is met de Principes, tenzij NewtonX bewijst
dat zij niet verantwoordelijk is voor het geven van de schade oplopen.

In overeenstemming met de Privacy Shield-principes verbindt NewtonX zich ertoe
klachten over uw privacy en onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke informatie
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die naar de Verenigde Staten is overgedragen in overeenstemming met Privacy Shield,
op te lossen. Personen uit de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland
met vragen of klachten over het Privacyschild dienen eerst contact op te nemen met
NewtonX via e-mail op experts@newtonx.com .

NewtonX heeft zich er verder toe verbonden om onopgeloste privacyklachten onder de
Privacy Shield Principles door te verwijzen naar een onafhankelijk mechanisme voor
geschillenbeslechting, het BBB EU PRIVACY SHIELD. Als u geen tijdige bevestiging
van uw klacht ontvangt, of als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, ga
dan naar https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints/ voor meer informatie en
om een klacht in te dienen. Deze service wordt u gratis aangeboden.

Als uw Privacy Shield-klacht niet via de bovenstaande kanalen kan worden opgelost,
kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op bindende arbitrage voor
sommige resterende claims die niet worden opgelost door andere
verhaalmechanismen. Zie Privacy Shield-bijlage 1 op
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction .

(C) VERZAMELING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Samenvatting – Verzamelen van persoonsgegevens

We kunnen Persoonsgegevens over u verzamelen of verkrijgen: rechtstreeks van u
(bijv. wanneer u contact met ons opneemt); in de loop van onze relatie met u
(bijvoorbeeld als u een aankoop doet); wanneer u onze Sites bezoekt; wanneer u zich
registreert om een van onze sites of diensten te gebruiken; of wanneer u interactie heeft
met inhoud of advertenties van derden op een site. We kunnen ook persoonlijke
gegevens over u ontvangen van derden (bijv. wetshandhavingsinstanties).

Verzameling van persoonlijke gegevens: we kunnen persoonlijke gegevens over u
verzamelen uit de volgende bronnen:

● Gegevens die u verstrekt: we kunnen uw persoonlijke gegevens verkrijgen
wanneer u deze aan ons verstrekt (bijvoorbeeld wanneer u contact met ons
opneemt via e-mail of telefoon).
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● Relatiegegevens: we kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen of verkrijgen
in de normale gang van zaken in onze relatie met u (we verlenen bijvoorbeeld
een dienst aan u of aan uw werkgever).

● Expertgegevens: we kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen of verkrijgen als
u zich aanmeldt om Expert te worden.

● Registratiegegevens: we kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen of
verkrijgen wanneer u een van onze sites of diensten gebruikt of zich registreert
om deze te gebruiken.

(D) AANMAKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Samenvatting – Aanmaken van persoonsgegevens

● We kunnen persoonlijke gegevens over u creëren (bijv. records van uw
interacties met ons).

● We kunnen ook persoonlijke gegevens over u aanmaken, zoals gegevens over
uw interacties met ons, onze klanten of onze experts.

(E) CATEGORIEN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE KUNNEN VERWERKEN

Samenvatting – Categorieën van persoonsgegevens die we kunnen verwerken

● We kunnen verwerken: uw persoonlijke gegevens (bijv. uw naam, biografische
informatie); Demografische data; uw contactgegevens (bijvoorbeeld uw adres);
gegevens over uw toestemmingen; Betalingsdetails; informatie over onze Sites
(bijv. het type apparaat dat u gebruikt); gegevens van uw werkgever (indien
relevant); informatie over uw interacties met onze inhoud of advertenties; en alle
meningen of meningen die u ons geeft.

We kunnen de volgende categorieën Persoonsgegevens over u verwerken:

● Persoonlijke gegevens: voornaam/namen; voorkeursnaam; en foto (indien
aanwezig).

● Demografische gegevens: geboortedatum; begroeting; titel; en taalvoorkeuren.
● Expertgegevens: met betrekking tot experts (naast elke andere toepasselijke

categorie die in deze kennisgeving wordt uiteengezet), betalingsinformatie,
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professionele biografie en andere profileringsinformatie met betrekking tot uw
ervaring en expertise.

● Contactgegevens: adres; telefoon nummer; e-mailadres; en details van uw
openbare bedrijfsnetwerkprofiel(en) of online biografieën.

● Toestemmingsrecords: records van eventuele toestemmingen die u hebt
gegeven, samen met de datum en tijd, middelen van toestemming en alle
gerelateerde informatie (bijvoorbeeld het onderwerp van de toestemming).

● Werkgeversgegevens: waar u met ons communiceert in uw hoedanigheid als
werknemer, de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van uw
werkgever, voor zover relevant.

● Opvattingen en meningen: alle meningen en meningen die u naar ons wilt sturen.

(F) RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Samenvatting – Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer: u uw voorafgaande,
uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven; de Verwerking is noodzakelijk voor een
contract tussen u en ons; de Verwerking is vereist door de toepasselijke wetgeving; de
Verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van een persoon te beschermen; of
waar we een geldig legitiem belang hebben bij de Verwerking.

● Bij het Verwerken van uw Persoonsgegevens in verband met de doeleinden
uiteengezet in deze Verklaring, kunnen we ons, afhankelijk van de
omstandigheden, beroepen op een of meer van de volgende rechtsgrondslagen:

● Toestemming: we kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer we uw
voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking hebben verkregen
(deze wettelijke basis wordt alleen gebruikt met betrekking tot verwerking die
volledig vrijwillig is - deze wordt niet gebruikt voor verwerking die op enigerlei
wijze noodzakelijk of verplicht is );

● Contractuele noodzaak: we kunnen uw persoonsgegevens verwerken wanneer
de verwerking noodzakelijk is in verband met een contract dat u met ons aangaat
(bijvoorbeeld als u een NewtonX Expert bent, een Expert-lidmaatschap hebt
aangevraagd of een NewtonX-klant bent);

● Naleving van de toepasselijke wetgeving: we kunnen uw persoonlijke gegevens
verwerken wanneer de verwerking vereist is door de toepasselijke wetgeving;
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● Vitale belangen: we kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer de
verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van een persoon te
beschermen; of

● Gerechtvaardigde belangen: we kunnen uw persoonsgegevens verwerken als
we een legitiem belang hebben bij de verwerking. De afwegingstoets die we in
elk geval hebben uitgevoerd, is als volgt: o we hebben ervoor gezorgd dat de
Verwerking rechtmatig en evenredig is en wordt uitgevoerd in overeenstemming
met de voorwaarden van deze Verklaring; o we hebben ervoor gezorgd dat we
een legitieme zakelijke behoefte hebben om de Verwerking uit te voeren; en o we
hebben ervoor gezorgd dat er geen materiële kans is op enige nadelige impact
op uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden als gevolg van de
Verwerking.

(G) GEVOELIGE PERSOONLIJKE GEGEVENS

Samenvatting – Gevoelige persoonsgegevens

We streven er niet naar om uw Gevoelige Persoonsgegevens te verzamelen of
anderszins te Verwerken. Waar we uw Gevoelige Persoonsgegevens moeten
verwerken voor een legitiem doel, doen we dit in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving.

We streven er niet naar om gevoelige persoonsgegevens te verzamelen of anderszins
te verwerken in het kader van onze normale bedrijfsvoering. Wanneer het om welke
reden dan ook noodzakelijk wordt om uw Gevoelige Persoonsgegevens te Verwerken,
vertrouwen we op een van de volgende rechtsgrondslagen:

● Naleving van de toepasselijke wetgeving: we kunnen uw gevoelige persoonlijke
gegevens verwerken wanneer de verwerking vereist of toegestaan is door de
toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld om te voldoen aan onze verplichtingen
inzake diversiteitsrapportage);

● Opsporing en preventie van criminaliteit: we kunnen uw gevoelige
persoonsgegevens verwerken wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het
opsporen of voorkomen van criminaliteit (inclusief het voorkomen van fraude);

● Vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten: we kunnen uw
gevoelige persoonsgegevens verwerken wanneer de verwerking noodzakelijk is
voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten; of
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● Toestemming: we kunnen uw gevoelige persoonlijke gegevens verwerken als we,
in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, uw voorafgaande,
uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen voorafgaand aan de verwerking
van uw gevoelige persoonlijke gegevens (deze wettelijke basis wordt alleen
gebruikt met betrekking tot verwerking die volledig vrijwillig is - het is niet gebruikt
voor Verwerking die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht is).

Als u Gevoelige Persoonsgegevens aan ons verstrekt, moet u ervoor zorgen dat het
voor u wettig is om dergelijke gegevens aan ons bekend te maken, inclusief ervoor te
zorgen dat een van de hierboven uiteengezette rechtsgrondslagen voor ons
beschikbaar is met betrekking tot de Verwerking van die Gevoelige Persoonsgegevens .

● Industrie
(H) DOELEINDEN WAARVOOR WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS KUNNEN
VERWERKEN

Samenvatting - Deze doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens kunnen
verwerken

We kunnen uw Persoonsgegevens Verwerken voor de volgende doeleinden:
dienstverlening aan u; nalevingscontroles; het exploiteren van onze Sites; met u
communiceren; het beheren van onze IT-systemen; financieel management; het
uitvoeren van enquêtes; zorgen voor de beveiliging van onze gebouwen en systemen;
het uitvoeren van onderzoeken waar nodig; naleving van de toepasselijke wetgeving; en
het verbeteren van onze Sites en diensten.

We kunnen uw Persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden, met
inachtneming van de toepasselijke wetgeving:

● Levering van diensten: het leveren van onze Sites of diensten; het verlenen van
diensten op aanvraag; en met u communiceren met betrekking tot die diensten.

● Onze sites: het exploiteren en beheren van onze sites; het verstrekken van
inhoud aan u; het aan u tonen van advertenties en andere informatie;
communiceren en interactie met u via onze Sites; en u op de hoogte te stellen
van wijzigingen aan een van onze Sites of onze diensten.

● Experts: met u communiceren over uw Expert-lidmaatschap (of toekomstige
Expert-lidmaatschap), indien van toepassing, om u de mogelijkheid te bieden om
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deel te nemen aan projecten en om u op de hoogte te houden van nieuwe
ontwikkelingen bij NewtonX.

● Communicatie: met u communiceren via alle middelen (inclusief via e-mail,
telefoon, sms, sociale media, post of persoonlijk) informatie waarin u mogelijk
geïnteresseerd bent (bijv. aankomende NewtonX-evenementen, nieuwe
productaanbiedingen, informatie die relevant is voor u als NewtonX-klant of
-expert), op voorwaarde dat dergelijke communicatie aan u wordt verstrekt in
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving; het onderhouden en
bijwerken van uw contactgegevens waar nodig; en het verkrijgen van uw
voorafgaande, opt-in toestemming indien vereist.

● Communicatie en IT-activiteiten: beheer van onze communicatiesystemen;
werking van IT-beveiligingssystemen; en IT-beveiligingsaudits.

● Financieel beheer: verkoop; financiën; bedrijfsaudit; en leveranciersbeheer.
● Enquêtes: contact met u opnemen om uw mening over onze diensten te

verkrijgen.
● Beveiliging: fysieke beveiliging van onze gebouwen (inclusief registraties van

bezoeken aan onze gebouwen; en CCTV-opnamen); en elektronische beveiliging
(inclusief inloggegevens en toegangsgegevens).

● Onderzoeken: het detecteren, onderzoeken en voorkomen van
beleidsschendingen, fraude en wetsovertredingen, in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving.

● Juridische procedures: het vaststellen, uitoefenen en verdedigen van wettelijke
rechten.

● Wettelijke naleving: naleving van onze wettelijke en regelgevende verplichtingen
onder de toepasselijke wetgeving.

● Verbetering van onze Sites, diensten: identificeren van problemen met onze
Sites of onze diensten; het plannen van verbeteringen aan onze Sites of onze
diensten; en het maken van nieuwe sites of services.

(I) BEKENDMAKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS AAN DERDEN
Samenvatting – Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden

We kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken aan: wet- en regelgevende instanties;
onze externe adviseurs; onze verwerkers; elke partij voor zover nodig in verband met
gerechtelijke procedures; elke partij voor zover nodig voor het onderzoeken, opsporen
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of voorkomen van strafbare feiten; elke koper van ons bedrijf; en alle externe
aanbieders van advertenties, plug-ins of inhoud die op onze Sites worden gebruikt.

We kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken aan andere entiteiten binnen de
NewtonX-groep, voor legitieme zakelijke doeleinden (inclusief het beheren van onze
Sites en het leveren van diensten aan u), in overeenstemming met de toepasselijke
wetgeving. Daarnaast kunnen we uw Persoonsgegevens bekendmaken aan:

● u en, in voorkomend geval, uw aangestelde vertegenwoordigers;
● wettelijke en regelgevende instanties, op verzoek, of met het oog op het melden

van een daadwerkelijke of vermoedelijke inbreuk op de toepasselijke wet- of
regelgeving;

● accountants, auditors, advocaten en andere externe professionele adviseurs van
NewtonX, onderworpen aan bindende contractuele
geheimhoudingsverplichtingen;

● externe verwerkers (zoals betalingsdienstaanbieders; onderzoekspartners,
aanbieders van marketingactiviteiten, clouddienstverleners, enz.), overal ter
wereld gevestigd, met inachtneming van de hieronder in deze sectie (H)
vermelde vereisten;

● elke relevante partij, wetshandhavingsinstantie of rechtbank, voor zover nodig
voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten;

● elke relevante partij met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of
vervolgen van strafbare feiten of het uitvoeren van strafrechtelijke sancties;

● elke relevante partij als we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk en
gepast is om fysieke, financiële of andere schade, letsel of verlies te voorkomen;

● enige relevante derde partij overnemende partij(en), in het geval dat we alle of
een relevant deel van onze onderneming of activa verkopen of overdragen
(inclusief in het geval van een reorganisatie, ontbinding of liquidatie); en

● elke relevante externe provider, waar onze Sites advertenties, plug-ins of inhoud
van derden gebruiken. Als u ervoor kiest om te communiceren met dergelijke
advertenties, plug-ins of inhoud, kunnen uw persoonlijke gegevens worden
gedeeld met de relevante derde partij. We raden u aan het privacybeleid van die
derde partij te lezen voordat u interactie heeft met zijn advertenties, plug-ins of
inhoud.

● Als we een externe verwerker inschakelen om uw persoonsgegevens te
verwerken, is de verwerker onderworpen aan bindende contractuele

Bladzijde9



335 Madison Avenue
New York, NY 10017
(628) 224-3707
www.newtonx.com

verplichtingen om: (i) de persoonsgegevens alleen te verwerken in
overeenstemming met onze voorafgaande schriftelijke instructies; en (ii)
maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de
Persoonsgegevens te beschermen; samen met eventuele aanvullende vereisten
onder de toepasselijke wetgeving.

(J) INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Samenvatting – Internationale doorgifte van persoonsgegevens

We kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in andere landen.
Wanneer we Persoonsgegevens overdragen van de EER naar een ontvanger buiten de
EER die zich niet in een geschikt rechtsgebied bevindt, doen we dit op basis van
standaardcontractbepalingen.

Vanwege het internationale karakter van ons bedrijf, is het mogelijk dat we uw
Persoonsgegevens moeten overdragen binnen de NewtonX-groep en aan derden zoals
vermeld in sectie (H) hierboven, in verband met de doeleinden uiteengezet in deze
Verklaring. Om deze reden kunnen we uw persoonlijke gegevens overdragen naar
andere landen die mogelijk andere wetten en nalevingsvereisten voor
gegevensbescherming hebben dan die welke van toepassing zijn in het land waarin u
zich bevindt.

Wanneer we uw Persoonsgegevens vanuit de EER overdragen aan ontvangers buiten
de EER die zich niet in passende rechtsgebieden bevinden, doen we dit op basis van
standaardcontractbepalingen. U kunt een kopie van onze modelcontractbepalingen
aanvragen via de contactgegevens in sectie (R) hieronder.

Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt, dient u zich ervan bewust te zijn dat de
Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt aan ons worden doorgegeven en verwerkt in
de Verenigde Staten, en zullen worden beschermd overeenkomstig dit privacybeleid en
de Amerikaanse wetgeving, die mogelijk niet zo beschermend zijn als de wetten in uw
land. Houd er rekening mee dat wanneer u persoonlijke gegevens rechtstreeks
overdraagt aan een NewtonX-entiteit die buiten de EER is gevestigd, wij niet
verantwoordelijk zijn voor die overdracht van uw persoonlijke gegevens. We zullen uw
persoonlijke gegevens niettemin verwerken vanaf het moment dat we die gegevens
ontvangen, in overeenstemming met de bepalingen van deze verklaring.
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(K) GEGEVENSBEVEILIGING

Samenvatting – Gegevensbeveiliging

Wij implementeren passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
om uw Persoonsgegevens te beschermen. Zorg ervoor dat alle persoonlijke gegevens
die u naar ons verzendt, veilig worden verzonden.

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
geïmplementeerd om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of
onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking,
ongeoorloofde toegang en andere onwettige of ongeoorloofde vormen van Verwerking,
in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Omdat internet een open systeem is, is de overdracht van informatie via internet niet
helemaal veilig. Hoewel we alle redelijke maatregelen zullen nemen om uw persoonlijke
gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die via internet
naar ons worden verzonden niet garanderen. ons worden veilig verzonden.

(L) NAUWKEURIGHEID VAN DE GEGEVENS

Samenvatting - Gegevensnauwkeurigheid

We nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens
nauwkeurig en up-to-date worden gehouden en worden gewist of gecorrigeerd als we
ons bewust worden van onjuistheden.

We nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat:

● Uw Persoonsgegevens die wij Verwerken juist zijn en, waar nodig, worden
bijgewerkt; en

● al uw persoonlijke gegevens die we verwerken en die onjuist zijn (gezien de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt), worden onmiddellijk gewist of
gecorrigeerd.

● Van tijd tot tijd kunnen we u vragen om de juistheid van uw persoonlijke
gegevens te bevestigen.

(M) GEGEVENSMINIMALISATIE
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Samenvatting – Gegevensminimalisatie

We nemen elke redelijke stap om het volume van uw Persoonsgegevens die we
Verwerken te beperken tot wat nodig is.

We nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke
gegevens die we verwerken, beperkt zijn tot de persoonlijke gegevens die redelijkerwijs
noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden die in deze verklaring worden
uiteengezet.

(N) GEGEVENSBEWARING

Samenvatting – Gegevensbehoud

We nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens
alleen worden bewaard zolang ze nodig zijn in verband met een wettig doel.

We nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens
alleen worden verwerkt voor de minimumperiode die nodig is voor de doeleinden die in
deze verklaring worden uiteengezet. De criteria om te bepalen hoe lang we uw
Persoonsgegevens bewaren, zijn als volgt:

(1) we bewaren kopieën van uw persoonlijke gegevens in een vorm die identificatie
alleen mogelijk maakt zolang: (a) we een doorlopende relatie met u onderhouden (bijv.
wanneer u een gebruiker van onze diensten bent, een expert bent (of hebt aangevraagd
om er een te worden), of u bent wettelijk opgenomen in onze mailinglijst en heeft u niet
uitgeschreven); (b) indien u ophoudt een Expert te zijn, zes (6) jaar na uw meest
recente interactie met een NewtonX-klant; of (c) uw Persoonsgegevens noodzakelijk
zijn in verband met de wettige doeleinden uiteengezet in deze Verklaring, waarvoor we
een geldige rechtsgrond hebben (bijv. wanneer we een legitiem belang hebben bij het
verwerken van uw gegevens voor de doeleinden van onze bedrijfsvoering en het
nakomen van onze verplichtingen uit hoofde van een contract), plus: (2) de duur van:
(a) elke toepasselijke verjaringstermijn onder toepasselijk recht (dwz elke periode
waarin een persoon een juridische claim tegen ons zou kunnen indienen in verband met
uw persoonlijke gegevens, of waarvoor uw Persoonsgegevens relevant kunnen zijn); en
(b) een extra periode van twee (2) maanden na het einde van een dergelijke
toepasselijke verjaringstermijn (zodat, als een persoon een claim indient aan het einde
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van de verjaringstermijn, ons nog steeds een redelijke termijn wordt geboden om
identificeren van alle Persoonsgegevens die relevant zijn voor die claim), en: (3)
daarnaast, als er relevante juridische claims worden ingediend, kunnen we doorgaan
met het Verwerken van uw Persoonsgegevens voor de aanvullende perioden die nodig
zijn in verband met die claim.

Tijdens de perioden vermeld in de paragrafen (2)(a) en (2)(b) hierboven, zullen we onze
Verwerking van uw Persoonsgegevens beperken tot de opslag van en het handhaven
van de veiligheid van die gegevens, behalve voor zover die gegevens moeten worden
beoordeeld in verband met een juridische claim of enige verplichting onder de
toepasselijke wetgeving.

Zodra de perioden in de paragrafen (1), (2) en (3) hierboven, elk voor zover van
toepassing, zijn verstreken, zullen we ofwel: * de relevante Persoonsgegevens
permanent verwijderen of vernietigen; of * de relevante Persoonsgegevens
anonimiseren.

(O) UW WETTELIJKE RECHTEN

Samenvatting – Uw wettelijke rechten

Volgens de toepasselijke wetgeving heeft u mogelijk een aantal rechten, waaronder: het
recht om uw Persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken; het recht op toegang tot
uw Persoonsgegevens; het recht om rectificatie van onjuistheden te vragen; het recht
om te verzoeken om verwijdering of beperking van de verwerking van uw
persoonsgegevens; het recht om bezwaar te maken tegen de Verwerking van uw
Persoonsgegevens; het recht om uw Persoonsgegevens te laten overdragen aan een
andere Verwerkingsverantwoordelijke; het recht om toestemming in te trekken; en het
recht om klachten in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten. Het kan zijn
dat we een bewijs van uw identiteit nodig hebben voordat we uitvoering kunnen geven
aan deze rechten.

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving heeft u mogelijk een aantal rechten met
betrekking tot de verwerking van uw relevante persoonsgegevens, waaronder:

● het recht om uw persoonlijke gegevens niet aan ons te verstrekken (houd er
echter rekening mee dat we u mogelijk niet het volledige voordeel van onze sites
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of onze diensten kunnen bieden, als u ons uw persoonlijke gegevens niet
verstrekt - we kunnen bijvoorbeeld uw bestellingen niet kunnen verwerken
zonder de nodige gegevens);

● het recht om toegang tot of kopieën van uw Relevante Persoonsgegevens te
vragen, samen met informatie over de aard, Verwerking en openbaarmaking van
die Relevante Persoonsgegevens;

● het recht om rectificatie van eventuele onjuistheden in uw Relevante
Persoonsgegevens te vragen;

het recht om op legitieme gronden te verzoeken:

● het wissen van uw Relevante Persoonsgegevens; of beperking van de
verwerking van uw relevante persoonsgegevens; het recht om op legitieme
gronden bezwaar te maken tegen de Verwerking van uw Relevante
Persoonsgegevens door of namens ons;

● het recht om bepaalde Relevante Persoonsgegevens te laten overdragen aan
een andere Verwerkingsverantwoordelijke, in een gestructureerd, algemeen
gebruikt en machineleesbaar formaat, voor zover van toepassing;

● wanneer we uw Relevante Persoonsgegevens Verwerken op basis van uw
toestemming, het recht om die toestemming in te trekken (met dien verstande dat
een dergelijke intrekking geen invloed heeft op de rechtmatigheid van enige
Verwerking die is uitgevoerd vóór de datum waarop we een kennisgeving van
een dergelijke intrekking ontvangen, en niet voorkomen dat uw
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van andere beschikbare
rechtsgronden); en

● het recht om klachten met betrekking tot de Verwerking van uw Relevante
Persoonsgegevens in te dienen bij een Gegevensbeschermingsautoriteit (in het
bijzonder de Gegevensbeschermingsautoriteit van de EU-lidstaat waar u woont,
of werkt, of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, elk indien van
toepassing). Een lijst van toezichthoudende autoriteiten is hier beschikbaar:
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en .

Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Gebruik de contactgegevens in Sectie (R) hieronder om een of meer van deze rechten
uit te oefenen, of om een vraag te stellen over deze rechten of enige andere bepaling
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van deze Verklaring, of over onze Verwerking van uw Persoonsgegevens. Houd er
rekening mee dat:

We kunnen een bewijs van uw identiteit nodig hebben voordat we uitvoering kunnen
geven aan deze rechten; en wanneer uw verzoek de vaststelling van aanvullende feiten
vereist (bijv. een bepaling of een Verwerking niet in overeenstemming is met de
toepasselijke wetgeving), zullen we uw verzoek redelijk snel onderzoeken voordat we
beslissen welke actie moet worden ondernomen.

(P) COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEN

Samenvatting – Cookies en vergelijkbare technologieën

We kunnen uw Persoonsgegevens Verwerken door het plaatsen of lezen van Cookies
en soortgelijke technologieën. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Wanneer u een site bezoekt, kunnen we cookies op uw apparaat plaatsen of cookies
lezen die al op uw apparaat staan, onder voorbehoud van het verkrijgen van uw
toestemming, indien vereist, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We
gebruiken cookies om informatie over uw apparaat, uw browser en, in sommige
gevallen, uw voorkeuren en browsegedrag vast te leggen. We kunnen uw persoonlijke
gegevens verwerken via cookies en vergelijkbare technologieën, in overeenstemming
met ons cookiebeleid.

(Q) DIRECTE MARKETING

Samenvatting – Direct marketing

We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken om contact met u op te nemen met
informatie over diensten die voor u interessant kunnen zijn. U kunt zich op elk moment
gratis afmelden.

We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken om contact met u op te nemen via
e-mail, telefoon, direct mail of andere communicatieformaten om u informatie te
verstrekken over diensten die voor u interessant kunnen zijn. Als we u diensten
verlenen, kunnen we u informatie sturen over onze diensten, aankomende promoties en
andere informatie die voor u interessant kan zijn, met behulp van de contactgegevens
die u ons hebt verstrekt en altijd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
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U kunt zich op elk moment afmelden voor onze promotionele e-maillijst door simpelweg
op de afmeldlink te klikken die is opgenomen in elke promotionele e-mail die we sturen.
Nadat je je hebt afgemeld, sturen we je geen promotionele e-mails meer, maar we
kunnen contact met je blijven opnemen voor zover dat nodig is voor de doeleinden van
de diensten die je hebt aangevraagd.

(R) CONTACTGEGEVENS

Samenvatting – Contactgegevens

U kunt contact met ons opnemen via post, telefoon, fax, e-mail of via ons online
contactformulier.

Als u opmerkingen, vragen of opmerkingen heeft over de informatie in deze Verklaring,
of andere problemen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die door
of namens ons wordt uitgevoerd, neem dan contact op met:

● Juridische afdeling NewtonX, Inc. 60 East 42nd Street 3rd Floor New York NY
10165

● Telefoon: (212) 984-8500
● Fax: (212) 984-2485
● mail: privacy@newtonx.com

(S) DEFINITIES

"Adequate jurisdictie" betekent een rechtsgebied dat formeel door de Europese
Commissie is aangewezen als een rechtsgebied dat een passend beschermingsniveau
voor Persoonsgegevens biedt.

“Cookie” betekent een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst wanneer u een
website (inclusief onze Sites) bezoekt. In deze kennisgeving omvat een verwijzing naar
een "cookie" analoge technologieën zoals webbakens en clear GIF's.

“Verwerkingsverantwoordelijke” betekent de entiteit die beslist hoe en waarom
Persoonsgegevens worden Verwerkt. In veel rechtsgebieden is de
verwerkingsverantwoordelijke primair verantwoordelijk voor het naleven van de
toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
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"Expert" betekent elke persoon die een versie van de NewtonX Algemene voorwaarden
van het Expert-lidmaatschap heeft uitgevoerd en waarvan het lidmaatschap niet is
stopgezet (door NewtonX of op hun verzoek). .

"Gegevensbeschermingsautoriteit" betekent een onafhankelijke overheidsinstantie die
wettelijk is belast met het toezicht op de naleving van de toepasselijke
gegevensbeschermingswetten.

“EER” betekent de Europese Economische Ruimte.

"Persoonlijke gegevens" betekent informatie over een persoon, of waarmee een
persoon direct of indirect identificeerbaar is, met name door te verwijzen naar een
identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online
identifier of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische,
genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon.

“Verwerken”, “Verwerken” of “Verwerkt” betekent alles wat met Persoonsgegevens
wordt gedaan, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen,
vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen,
raadplegen, gebruiken, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins
beschikbaar stellen, afstemmen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.

"Verwerker" betekent elke persoon of entiteit die Persoonsgegevens verwerkt namens
de Verwerkingsverantwoordelijke (anders dan werknemers van de
Verwerkingsverantwoordelijke).

"Profiling" betekent elke vorm van geautomatiseerde Verwerking van
Persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van Persoonsgegevens om bepaalde
persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het
bijzonder om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op
het werk, de economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses,
betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen.

“Relevante Persoonsgegevens” betekent Persoonsgegevens waarvan wij de
Verwerkingsverantwoordelijke zijn.
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"Gevoelige Persoonsgegevens" betekent Persoonsgegevens over ras of etniciteit,
politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap,
lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele leven, feitelijke of vermeende strafbare
feiten of straffen, nationaal identificatienummer of andere informatie die volgens de
toepasselijke wetgeving als gevoelig kunnen worden beschouwd.

"Standaardcontractbepalingen" betekent clausules voor de overdracht van modellen die
zijn aangenomen door de Europese Commissie of zijn aangenomen door een
gegevensbeschermingsautoriteit en zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

"Site" betekent elke website die door of namens ons wordt beheerd of onderhouden.
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