Privacyverklaring
PrivacyAnders verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
PrivacyAnders
Michiel Wilhelm
michiel.wilhelm@privacyanders.nl
06-22117967
Verwerkte persoonsgegevens
PrivacyAnders verwerkt van bij opdrachtgevers werkzame personen de volgende persoonsgegevens:
‐ voor- en achternaam;
‐ telefoonnummer;
‐ e-mailadres;
‐ functietitel;
‐ adres- en/of locatiegegevens;
‐ werkgerelateerde informatie.
PrivacyAnders verwerkt van relaties de volgende persoonsgegevens:
‐ voor- en achternaam;
‐ telefoonnummer;
‐ e-mailadres;
‐ functietitel;
‐ adres- en/of locatiegegevens.
PrivacyAnders verwerkt geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens evenmin als gegevens van
kinderen jonger dan 16 jaar.
Doel of doelen waarmee persoonsgegevens verwerkt worden
PrivacyAnders verwerkt de persoonsgegevens van de medewerkers van opdrachtgevers ten behoeve
van:
‐ het uitvoeren van de in de dienstverleningsovereenkomst vastgelegde werkzaamheden:
‐ het factureren van uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden.
Geautomatiseerde besluitvorming
PrivacyAnders neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
gevolgen kunnen hebben voor de rechten en vrijheden van betrokkenen.
Verwerkers
PrivacyAnders gebruikt de volgende computerprogramma's of overige systemen:
- Office365 inclusief cloud-opslag;
- Google cloud-opslag;
- Dropbox cloud-opslag.
Termijn opslag persoonsgegevens
PrivacyAnders bewaart persoonsgegevens van bij opdrachtgevers werkzame personen niet langer dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld tenzij hiervoor
wettelijk bepaalde minimale opslagtermijnen gelden.

Delen van persoonsgegevens met derden
PrivacyAnders verstrekt uitsluitend aan derden:
‐ als dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlenersovereenkomst en dan alleen met
instemming van de opdrachtgever;
‐ of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken
PrivacyAnders gebruikt voor haar website geen cookies of vergelijkbare technieken.
Beveiliging persoonsgegevens
PrivacyAnders neemt de bescherming van persoonsggegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op met michiel.wilhelm@privacyanders.nl.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Betrokkenen hebben het recht om de door PrivacyAnders verwerkte persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht om toestemming voor de verwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking.
Betrokkenen kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar michiel.wilhelm@privacyanders.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan dient u een kopie van een
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
PrivacyAnders zal zo vlug mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Indienen klacht
Voor het indienen van een klacht verzoeken wij u contact op te nemen met Michiel Wilhelm via
bovengenoemde contactgegevens. PrivacyAnders wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

