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Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een
combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over
persoonsgegevens. Wanneer anderen die gegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee
omgaan.
Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben,
willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
•
•

Klanten
Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee
hebben, willen krijgen, of hebben gehad

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn om u als bedrijfsrelatie te kunnen
benaderen. Dat zijn naam, zakelijk emailadres en telefoonnummer (meestal een zakelijk
telefoonnummer tenzij het nummer voor zakelijke én privédoeleinden gebruikt wordt). Wilt u
niet meer benaderd worden dan kunt u dit aan ons doorgeven. We zullen uw gegevens dan
verwijderen, tenzij dat om wettelijke redenen niet mogelijk is (fiscale bewaarplicht).
Verwerken we ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid en
strafrechtelijk verleden. Deze bijzondere persoonsgegevens worden door ons niet verwerkt.
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Wie kan er bij uw persoonsgegevens?
Binnen dirActivity-software kunnen uw persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd en
gewijzigd door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.
Een extern boekhoudkantoor heeft toegang tot inkoop- en verkoopfacturen waar namen van
contactpersonen op kunnen voorkomen.
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn we gebonden aan de daarvoor geldende wet- en
regelgeving.
Kunt u de persoonsgegevens inzien die wij van je verwerken?
U kunt bij onze medewerkers persoonsgegevens opvragen die van u bijgehouden worden. Als
wij uw identiteit niet kunnen vaststellen vragen we daarbij wel om legitimatie.
Waar kunt u terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht bij de
directie.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, binnen de
kaders van de wet.
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