
 

Privacystatement Apostle Connect 
Apostle B.V. (hierna: Apostle) is dagelijks bezig met het vinden en binden van doelgroepen 
via social media. Onze community managers helpen bij het opzetten van betaalde 
campagnes op LinkedIn, Facebook en Instagram. Daarnaast activeren ze 
merkambassadeurs via de handige app van het social publishing system. Hiermee benutten 
we de persoonlijke netwerken van medewerkers en bereiken we nieuwe doelgroepen met 
gerichte advertenties.  
 
Apostle B.V. is gevestigd aan de (5341 GM) Raadhuislaan 2A te Oss. U kunt ons telefonisch 
bereiken via 085-8769435 of via info@apostle.nl.  
 
Aangezien Apostle ook persoonsgegevens verwerkt heeft zij deze privacyverklaring 
opgesteld om u inzicht te geven welke persoonsgegevens verwerkt worden en voor welke 
doeleinden. Verder komen de rechten, verplichtingen, risico’s en waarborgen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot Apostle Connect aan de orde.  
 

A.) Gebruik Apostle Connect  
 

Apostle Connect is hét social media-platform om uw medewerkers actief te betrekken bij uw 
communicatie. Dat zorgt voor aanzienlijk meer authentieke content vanaf de werkvloer én 
een veel groter bereik. Zo draagt de inzet van social media eindelijk bij aan uw 
doelstellingen. Apostle Connect bestaat uit een online platform en een app. Hiermee kunnen 
medewerkers op persoonlijke titel berichten uit de organisatie delen met hun eigen 
netwerken. Dat levert u ‘eindeloos’ veel meer bereik op dan uw corporate accounts, die sterk 
worden afgeknepen door de social media-kanalen. Bovendien kunnen uw medewerkers 
eenvoudig zelf berichten voor publicatie indienen. Dat leidt tot veel meer authentieke content, 
zonder dat u de regie verliest. Dankzij de praktische eindredactiefunctie gaat er immers geen 
bericht weg zonder dat u het gezien heeft. Uw medewerkers groeien zo uit tot ware 
ambassadeurs en u boekt eindelijk concrete resultaten op het gebied van marketing, sales 
en recruitment. 
 
Wanneer u onze Tool gebruikt registreren wij daarvoor bepaalde gegevens. We gebruiken 
deze informatie om onze Tool en services te verbeteren en om de ontwikkeling van nieuwe 
producten te stimuleren. Apostle gebruikt bij het gebruik van de tool de volgende gegevens: 

- Voor- en achternaam 
- E-mail adres 
- Naam social media accounts 
- ID social media accounts 
- Ingeplande en/of gedeelde berichten 

 
 

B.) Grondslagen en doeleinde voor verwerking 
 

Indien u een overeenkomst aan gaat met Apostle verstrekt u uit eigen wil de gegevens om 
de overeenkomst uit te laten voeren. Voor bepaalde diensten zijn bepaalde gegevens 
noodzakelijk om te verstrekken om vervolgens van de dienst gebruik te kunnen maken. Ook 
voor het gebruik van de Tool dienen wij uw gegevens te verwerken. Wij kunnen u anders niet 
van dienst zijn.  
 
Toestemming 
Apostle zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als de verwerking van persoonsgegevens is 
gebaseerd op een expliciete toestemming, dan hebt u als betrokkene altijd het recht om de 
toestemming in te trekken. Indien Apostle een nieuwsbrief verzendt, zal Apostle dit 
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uitsluitend doen indien Apostle hier expliciete en ondubbelzinnige toestemming voor heeft 
ontvangen.  
 
Noodzakelijkheid voor uitvoering overeenkomst 
Apostle verwerkt uw gegevens ook omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
overeenkomst. Zonder deze verwerking, kan Apostle de diensten niet verrichten. U moet 
hierbij bijvoorbeeld denken aan het telefonisch contact met u kunnen opnemen of het 
verzenden van een e-mail als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.  
 
Wet 
In bepaalde gevallen is Apostle op basis van de wet verplicht persoonsgegevens te 
verschaffen dan wel te verwerken. Bijvoorbeeld in het kader van juridische procedures of 
overheidsverzoeken.  
 
Gegevensverwerking in verband met gerechtvaardigd belang 
Ook kan Apostle gegevens verwerken als hierbij een gerechtvaardigd belang is voor Apostle 
zelf of een derde. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijfsbelangen. Apostle zal in een 
dergelijk geval altijd een gedegen belangenafweging maken met uw privacybelang. Apostle 
zal deze grondslag als uitzondering gebruiken en proberen de hiervoor genoemde 
grondslagen indien mogelijk eerder te gebruiken. 
 

C.) Met wie delen we uw informatie? 
 

Alle hier vermelde entiteiten van de Apostle Groep hebben toegang tot informatie. Wij 
verkopen geen persoonlijke informatie. We delen uw informatie alleen op de manieren die 
worden beschreven in dit privacybeleid en alleen met partijen die voldoende vertrouwen 
hebben in beveiligingsmaatregelen. 
 
Werknemers en onafhankelijke contractanten: Werknemers en onafhankelijke contractanten 
van alle entiteiten van de Apostle Groep hebben op basis van need-to-know toegang. We 
eisen van alle medewerkers en onafhankelijke contractanten van de groepsentiteiten van 
Apostle dat ze dit privacybeleid volgen voor persoonlijke informatie die we met hen delen. 
 
Externe serviceproviders: mogelijk moeten we uw persoonlijke informatie en geaggregeerde 
of niet-geïdentificeerde informatie delen met externe serviceproviders die we inschakelen, 
zoals marketing- en advertentiepartners, organisatoren van evenementen, 
webanalyseproviders en betalingsverwerkers. Deze serviceproviders zijn gemachtigd om uw 
persoonlijke gegevens alleen te gebruiken als dat nodig is om deze services aan ons te 
leveren. 
 
Domein registrars: wanneer u een domein registreert via Apostle van 
domeinnaamregistrators, delen we uw naam en contactgegevens zoals uw fysieke adres, e-
mailadres en telefoonnummer met hen overeenkomstig de ICANN-regels voor 
domeinregistratie. 
 
Doorverkooppartners: we kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze geautoriseerde 
wederverkopers in uw regio, uitsluitend om u te contacteren over producten die u hebt 
gedownload of over services waarvoor u zich heeft aangemeld. We zullen u een optie geven 
om niet langer met die partner te blijven werken. 
 
Applicatie-ontwikkelaars: wanneer u een toepassing ontwikkeld met API's van Apostle 
installeert of koopt die is geplaatst op de online marktplaats van Apostle, worden uw naam 
en e-mailadres gedeeld met de ontwikkelaar van de app, zodat zij rechtstreeks contact met u 
kunnen opnemen als de provider van die app. toepassing of service. Apostle heeft geen 



controle over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door de ontwikkelaars, die 
gebaseerd zijn op hun eigen privacybeleid. 
 
Andere gevallen: Andere scenario's waarin we dezelfde informatie kunnen delen. 
 
 

D.) Hoe lang bewaren wij uw gegevens met betrekking tot Apostle Connect? 
 

Apostle zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. We bewaren uw 

persoonlijke gegevens zolang deze nodig zijn voor de doeleinden die worden vermeld in dit 

privacybeleid en zolang u ervoor kiest om van de Tool gebruik te maken. Soms kunnen we 

uw informatie voor langere periodes bewaren zoals toegestaan of vereist door de wet, zoals 

het bijhouden van suppressielijsten, het voorkomen van misbruik, indien nodig in verband 

met een juridische claim of procedure, om onze overeenkomsten af te dwingen, voor 

belasting, boekhouding of voldoen aan andere wettelijke verplichtingen. Wanneer we niet 

langer een legitieme behoefte hebben om uw informatie te verwerken, zullen we uw 

informatie uit onze actieve databases verwijderen of anonimiseren. We slaan de informatie 

ook veilig op en isoleren deze van verdere verwerking op back-upschijven totdat verwijdering 

mogelijk is. Voor administratieve en financiële gegevens geldt dat deze zeven jaar vanaf het 

moment van vastlegging bewaard dienen te blijven.  

 

E.) Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?  
 
Apostle respecteert de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. Apostle doet haar uiterste best om de 
persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt passende technische en 
organisatorische maatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen 
iemand ongeoorloofd toegang tot de gegevens te geven, zodat gegevens geheim gehouden 
worden. Apostle beveiligt haar gegevens onder andere door het gebruik maken van een 
database die alleen toegankelijk is door middel van een beveiligde SSL verbinding over een 
privé netwerk. Deze gegevens zijn in het systeem alleen zichtbaar voor de gebruiker, 
teamleden van de gebruiker of medewerkers van Apostle voor wie het voor de uitvoering van 
de dienst noodzakelijk is om toegang tot de gegevens te hebben. Als Apostle (sub-
verwerkers inschakelt, verplicht Apostle deze om volgens dezelfde beveiligingsstandaarden 
met uw gegevens te werken. 
 
 

F.) Welke rechten heeft u als betrokkene?  
 
Als u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, hebt u de volgende rechten 
met betrekking tot informatie die Apostle over u heeft. Apostle verbindt zich ertoe om u 
dezelfde rechten te geven, ongeacht waar u woont. 
 
Recht op toegang: u hebt recht op toegang (en verkrijgt een kopie van, indien nodig) de 
categorieën van persoonlijke informatie die wij over u bewaren, inclusief de bron, het doel en 
de periode van verwerking van de informatie, en de personen met wie de informatie is 
gedeeld. 
 
Recht op rectificatie: u hebt het recht om de informatie die wij over u hebben bij te werken 
of om onnauwkeurigheden recht te zetten. Op basis van het doel waarvoor we uw informatie 
gebruiken, kunt u ons opdracht geven aanvullende informatie over u toe te voegen in onze 
database. 



 
Recht om te wissen: u hebt het recht om te verzoeken dat we uw persoonlijke gegevens in 
bepaalde omstandigheden verwijderen, bijvoorbeeld wanneer dit niet langer nodig is voor het 
doel waarvoor het oorspronkelijk werd verzameld. 
 
Recht op beperking van verwerking: u hebt mogelijk ook het recht om te verzoeken om 
het gebruik van uw informatie in bepaalde omstandigheden te beperken, bijvoorbeeld 
wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten 
verifiëren of we doorslaggevende legitieme redenen hebben om het te gebruiken. 
 
Recht op gegevensportabiliteit: u hebt het recht uw informatie over te dragen aan een 
derde partij in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, in 
omstandigheden waarin de informatie met uw toestemming of op geautomatiseerde wijze 
wordt verwerkt. 
 
Recht op bezwaar: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw 
informatie in bepaalde omstandigheden, zoals het gebruik van uw persoonlijke gegevens 
voor direct marketing. 
 
Klachtrecht: u hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende 
autoriteit als u bezwaar hebt tegen de manier waarop wij uw informatie verzamelen, 
gebruiken of delen. Dit recht is mogelijk niet voor u beschikbaar als er geen 
toezichthoudende instantie is die zich bezighoudt met gegevensbescherming in uw land. 
 

G.) Wijzigingen 
Apostle behoudt zich het recht voor om dit Privacy Verklaring op ieder gewenst moment en 
voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen. 
 

H.) Functionaris voor gegevensbescherming 

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om toezicht uit te 

oefenen op ons beheer van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit 

privacybeleid. Als u vragen of opmerkingen heeft over onze privacypraktijken met betrekking 

tot uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor 

gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar info@apostleconnect.com of door te 

schrijven naar: Data Protection Officer, Apostle BV, Raadhuislaan 2a, 5341 GM Oss,  

Nederland. 

 

  



 


