J. Hazelhorst

Privacyverklaring Administratiekantoor Hazelhorst V.O.F., gevestigd te Wilp

Inleiding
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze
gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of
schriftelijk. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze
dienstverlening verkrijgen via derden, bijvoorbeeld uw werkgever. Met deze
privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.
Verzamelen persoonsgegevens
Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de dienstverlening en/of u deze
gegevens zelf aan ons verstrekt. Veelal gaat het om de volgende gegevens:














NAW-gegevens;
Geboortedatum en plaats;
Geslacht;
Contactgegevens, zoals e-mailadressen, telefoonnummers;
Kopie identiteitsbewijzen;
Burgerservicenummer;
Leeftijd;
Functie;
Bankrekeningnummer;
Salaris en bijbehorende gegevens;
Burgerlijke staat, gegevens partner, gegevens kinderen;
Persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt middels correspondentie;
Gegevens over uw activiteiten op onze website, IP adres, internetbrowser en apparaat
type.

Verwerken persoonsgegevens
In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een
wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze
dienstverlening.
Uw gegevens worden zoveel mogelijk binnen Nederland of binnen de Europese
Economische Ruimte (EER) verwerkt. Verwerking van de persoonsgegevens buiten de EER
vinden alleen plaats als er aan de wettelijke voorwaarden van de AVG wetgeving wordt
voldaan.

Verwerken persoonsgegevens (vervolg)
Indien u een leverancier van ons bent dan verwerken wij de persoonsgegevens van
eventuele contactpersonen om uitvoering te kunnen geven aan onze overeenkomst. Dit blijft
meestal beperkt tot naam, telefoonnummer en e-mailadres.
Heeft u ons contactformulier ingevuld op onze website, dan verwerken wij uw
persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen op de wijze zoals door u is
verzocht. Hiervoor geeft u ons toestemming bij het verzenden van het contactformulier.
Bezoekt u onze website, dan gebruiken wij functionele en analytische cookies. Dit doen wij
om onze website te verbeteren. Mocht u er niet mee akkoord gaan dat wij cookies plaatsen
dan kunt u het volgende doen:
 De cookies verwijderen uit uw browser;
 Instellen dat uw browser cookies niet automatisch accepteert.
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming zoals profiling.
Ook kunnen wij u informatie sturen die wij voor u van belang achten. Als dit niet op prijs
wordt gesteld kan dit bij ons worden aangegeven, waarbij de informatieverstrekking zal
worden beëindigd.
Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en
technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden
verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de
kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.
Verstrekking aan derden van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden,
bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet
hebben. Dit kunnen (sub) verwerkers zijn, die op basis van uw opdracht de
persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die strikt genomen geen verwerker zijn
van de persoonsgegevens, maar daar wel inzage in (kunnen) hebben, zijn bijvoorbeeld
systeembeheerders, leveranciers, hostingpartijen zowel van onze website als van onze
software of adviseurs die wij betreffende uw opdracht advies inwinnen. Uiteraard zullen wij
alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen
zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en de AVG wetgeving kunnen en zullen
naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens alleen mogen
verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.
Het kan ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in
verband met een wettelijke verplichting.
Wij zullen in geen geval uw persoonsgegevens zonder uw toestemming aan derden
verstrekken voor commerciële of goede doelen.
Bewaartermijnen persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als noodzakelijk is voor de uitvoerig van
onze dienstverlening met inachtneming van minimaal de wettelijk daartoe gestelde
termijnen. Wanneer er geen sprake is van dienstverlening worden uw gegevens maximaal 2
maanden bewaard en daarna vernietigd.

Datalek persoonsgegevens
Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende
persoonsgegevens dan stellen wij u, als dit volgens de wet verplicht is, op de hoogte indien
er een hoog risico is op negatieve gevolgen voor uw persoonsgegevens. Wij streven ernaar
dit te doen binnen 72 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)
verwerkers zijn geïnformeerd.
Rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u
hebben, indien dit niet strijdig is tegen de wettelijke verplichtingen. Verder kunt u bezwaar
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door een van onze (sub)
verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten
overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u
hierover met ons contact op te nemen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Tot slot
De meest recente versie van de privacyverklaring is te vinden op onze website.
Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons
privacybeleid.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.
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