Privacy Statement Be-GriB

Inleiding
Be-GriB neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken
en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat
doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw
persoonsgegevens. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Alle informatie die u aan ons verstrekt, valt onder dit Privacy Statement. Daar waar gesproken wordt van Be-GriB
wordt bedoeld, Akke B.V. handelend onder de naam Be-GriB gevestigd te Westzaan.
Medewerkers van Be-GriB hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend, zijn privacy-bewust en hebben
alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover ze dit nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.
Verwerking van persoonsgegevens en doeleinden
Indien Be-GriB persoonsgegevens verwerkt, geschiedt dit conform de eisen die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en de aanpalende wet- en regelgeving daaraan stelt.
Be-GriB heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u
de gegevens heeft verstrekt:
 voorletters en/of voornaam, achternaam, titels, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer,
e-mailadres, functie, beroepsorganisatie + registratienummer, betaalgegevens
 overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op onze website, in correspondentie en telefonisch
 locatiegegevens
 gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.
Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond,
geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van
bezoekers. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van voornoemde
gegevens vragen.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
 de uitvoering van de overeenkomst met u
 wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld gegevens die Be-GriB nodig heeft om aan de
administratieverplichtingen te voldoen
 verzenden van onze nieuwsbrief
Uw persoonsgegevens mogen ook gebruikt worden om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze
gebruikers te beschermen en zo nodig, te voldoen aan gerechtelijke procedures.
Hoe lang we gegevens bewaren
Be-GriB zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar ingeval van administratieve verplichtingen en
voor het overige gedurende de looptijd van de opdrachtovereenkomst dan wel voor de duur dat u uw toestemming
voor verwerking van uw persoonsgegevens niet heeft ingetrokken.
Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
 Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Be-GriB
 Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de dienstverlening door Be-GriB, zoals de beheerder van onze
website, www.Be-GriB.nl.
Het kan zijn dat Be-GriB verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van
een wettelijke verplichting.

Privacy statement Be-GriB 01-01-2020

1

Be-GriB heeft met haar verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin is opgenomen dat de
verwerker aan de AVG voldoet en zodoende voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
heeft getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onderdeel van deze overeenkomst is een
geheimhoudingsverklaring. Nadat een eventuele samenwerking met een verwerker wordt beëindigd, wordt van hen
vereist de verwerkte persoonsgegevens over te dragen aan Be-GriB en te vernietigen.
Be-GriB verkoopt uw gegevens niet aan derden.
In kaart brengen website bezoek
Van websitebezoekers worden automatisch algemene gegevens bijgehouden, zoals bezoekersaantallen en
opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Het gaat hierbij om
cijfermatige gegevens en niet om persoonsgegevens.
Geautomatiseerde besluitvorming
Be-GriB neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Be-GriB) tussen zit.
Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik u over een aantal rechten met
betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage
Wanneer u de persoonsgegevens wilt inzien die bij Be-GriB over u zijn vastgelegd en worden verwerkt, kunt u een
verzoek tot inzage doen via info@be-grib.nl.
Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een
inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe indienen bij Be-GriB. U
kunt verzoeken dat Be-GriB uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt, voor zover dit niet
strijdig is met een wettelijke verplichting waaraan Be-GriB moet voldoen door uw persoonsgegevens te verwerken.
Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Be-GriB te verzoeken de verwerking van uw
persoonsgegevens te beperken.
Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Be-GriB of een derde partij
plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van Be-GriB te verkrijgen. Be-GriB zal deze verstrekken in een
gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.
Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht
die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens
dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Be-GriB u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
Verzoeken op grond van bovengenoemde rechten kunt u richten aan: info@be-grib.nl. Om er zeker van te zijn dat
het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te
sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter
bescherming van uw privacy. Be-GriB zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.
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Beveiliging
Be-GriB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
U dient er rekening mee te houden dat er altijd risico's verbonden zijn aan het verstrekken van persoonsgegevens,
hetzij in persoon, telefonisch, via internet of enige andere media of computer en geen enkel systeem of technologie
is volledig veilig of "hackerbestendig". Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@be-grib.nl. Be-GriB heeft de volgende
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
 toegang tot gegevens wordt geborgd door fysieke en administratieve toegangscontrole
 om de kans op ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens tot een minimum te beperken beschermen wij onze
netwerken en netwerkapparaten met firewalls en antivirus op computers, laptops en servers
 zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te
voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens
 de beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.
Social media
De social media buttons op deze website bevatten enkel links naar de betreffende social mediapagina’s. Door
middel van deze buttons worden door Be-GriB geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een social media
button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social mediadienst. Be-GriB heeft geen
invloed op de wijze waarop deze platforms met uw persoonsgegevens omgaan en draagt hiervoor geen
verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
Aanpassen Privacy Statement
Be-GriB behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in haar beleid,
bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Wijzingen zullen worden gepubliceerd op deze
website. De meest recente versie van de privacyverklaring is van toepassing. Voor vragen of opmerkingen over het
privacy beleid kunt u een e-mail sturen naar: info@be-grib.nl.
Waar kunt u terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Be-GriB uw gegevens gebruikt, dan
kunt u een e-mail sturen naar info@be-grib.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Be-GriB uw
gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@be-grib.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen
met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Contact Be-GriB
Als u vragen heeft over deze privacy policy, neem dan contact op met Be-GriB, hieronder vindt u onze gegevens.
Naam: Be-GriB
Adres: Jaap de Boerstraat 5, 1551 GP WESTZAAN
E-mailadres: info@be-grib.nl
Kamer van Koophandel: 68260164
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