
                                                            
 

 

Privacyverklaring  
 
 
De AVG heeft alleen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens en niet op bedrijfsgegevens. 
 
Op het niveau van TOF: 

 TOF houdt geen persoonsgegevens bij. 

 De lijsten van de gemeente met de namen van de bedrijven die een aanslag reclamebelasting 
ontvangen, worden doorgestuurd naar de Verenigingen Vitaal. Deze lijsten bevatten geen 
gegevens van personen. TOF slaat deze gegevens niet op. 

 Voor terreinen waar parkmanagement verplicht is gesteld bij de gronduitgifte factureert TOF de 
verplichte bijdrage. Dit bestand bevat noodzakelijkerwijs de namen van contactpersonen. Indien 
deze gegevens niet langer nodig zijn voor de facturering, bijvoorbeeld na verkoop van het perceel 
of vertrek van de contactpersoon, dan worden de betreffende persoonsgegevens binnen een jaar 
uit het TOF-bestand verwijderd.  

 Daarnaast heeft TOF een beperkt relatiebestand ten behoeve van haar communicatiedoeleinden. 

 TOF registreert alleen de gegevens van de eigen drie bestuursleden. Deze zijn daarmee op 
21 september 2018 akkoord gegaan. 

  
Op het niveau van de Vitaal Verenigingen: 

 Vitaal Verenigingen houden een overzicht van de leden op hun bedrijventerrein bij. Dit bevat 
zowel bedrijfsnamen als de NAW-gegevens van personen. 

 Vitaal Verenigingen ontvangen van TOF de lijst van de Gemeente Tilburg met de bedrijven die in 
een kalenderjaar een aanslag reclamebelasting ontvingen. Deze lijsten zijn nodig voor de 
controle van de volledigheid van de aanslagen. 

  
Op het niveau van BORT: 

 Vanaf 1 januari 2019 heeft BORT geen leden meer. Ten behoeve van de communicatie over 
Nieuwjaarsbijeenkomst, Zomerborrel en Eindejaarsbijeenkomst neemt BORT met de betreffende 
Vereniging Vitaal contact op over het versturen van de uitnodiging. 

  
Op het niveau van VNO-NCW Brabant-Zeeland: 

 In een CRM systeem worden gegevens van personen en bedrijven bijgehouden. 

 Verenigingen Vitaal en VNO-NCW Brabant Zeeland dienen samen een Bewerkingsovereenkomst 
af te sluiten waarin de spelregels rondom het bewaren en de bewaartermijnen van 
persoonsgegevens worden vastgelegd. Hiervoor kan Ellen Kroese een afspraak maken met 
Carmen de Jonge en/of Bas van Rooij van Wissenraet Van Spaendonck BV die een en ander reeds 
hebben uitgewerkt.  

 


