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Privacy verklaring
Privacy verklaring
WEB-Networks, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34182309, zet zich in om uw
persoonsgegevens en in het bijzonder uw privacygevoelige gegevens te beschermen. WEB-Networks ziet erop
toe dat dit plaatsvindt conform de relevante wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Wat wordt verstaan onder persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect in relatie kunnen worden gebracht met uw persoon (bijv.
uw contact en naw gegevens of login gegevens). WEB-Networks kan naar uw persoonsgegevens vragen, als u
een dienst van WEB-Networks afneemt, bijvoorbeeld als u na een verzoek teruggebeld wilt worden of een email
account wil laten aanmaken.
Waarom verwerkt WEB-Networks persoonsgegevens?
WEB-Networks verwerkt uw persoonsgegevens in enkele interne processen. Op deze manier kan WEB-Networks
u zo efficiënt en effectief mogelijk haar diensten aanbieden:

•

WEB-Networks verwerkt persoonsgegevens om haar dienstverlening mogelijk te maken en de
dienstverlening aan haar klanten uit te voeren (bijv. het onderhouden van haar klantrelaties en het uitvoeren
van ondersteuningswerkzaamheden voor klanten).

•

WEB-Networks verwerkt persoonsgegevens van (potentiele) klanten voor communicatie- en
marketingdoeleinden.

•

WEB-Networks registreert persoonsgegevens om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen, bijvoorbeeld
in het geval van facturen die bewaard worden voor de Belastingdienst.

Het verwerken van persoonsgegevens door WEB-Networks wordt op de volgende grondslagen gebaseerd: voor
de uitvoering van de dienstverlening aan de klant; op basis van een gerechtvaardigd belang van WEB-Networks;
om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op WEB-Networks rust.
Delen van persoonsgegevens met derden
WEB-Networks verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering
van haar dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Hoe worden persoonsgegevens bewaard?
WEB-Networks zorgt ervoor dat relevante maatregelen worden genomen om ongeautoriseerde toegang tot uw
persoonsgegevens te voorkomen. Dit wordt gedaan door fysieke (afsluiten ruimte / firewall) en logische
(authenticatie van gebruikers / virusscanners) maatregelen. Daarnaast worden de persoonsgegevens tegen
verlies beschermt door redundantie en backup.
Bewaartermijnen
WEB-Networks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verwerken daarvan. De uiterlijke
bewaartermijn hangt af van het doel waarvoor WEB-Networks uw persoonsgegevens verwerkt. Uw gegevens
worden bewaard zolang de diensten van WEB-Networks worden afgenomen of als benodigd in verband met
wettelijke verplichtingen (gemiddeld 7 jaar) na afloop van de dienstverlening. Uw gegevens worden verwijderd
uiterlijk na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.
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Welke rechten heeft u?
Hieronder staan uw rechten vermeld in relatie tot het verwerken van uw persoonsgegevens door WEB-Networks.

•

Recht tot inzage in uw persoonsgegevens die door WEB-Networks worden verwerkt.

•

Recht om uw incorrecte, inaccurate of incomplete persoonsgegevens te laten corrigeren.

•

Recht om in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens te laten wissen (indien niet langer benodigd of in het
geval dat deze gegevens niet conform geldende wet- en regelgeving wordt verwerkt).

•

Recht om bezwaar te maken dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor marketing doeleinden.

•

Recht om in bepaalde gevallen het verwerken van uw persoonsgegevens te laten beperken.

•

Recht om uw verwerkte persoonsgegevens over te laten dragen naar een andere partij.

U kunt uw verzoek schriftelijk kenbaar maken door een email te sturen naar info@webnetworks.nl.
WEB-Networks zal uiterlijk binnen 1 maand inhoudelijk reageren op uw verzoek.
Contactgegevens
Als u ondanks de inspanning van WEB-Networks en de hierboven beschreven rechten, een privacy gerelateerde
vraag of klacht heeft, dan kunt u contact opnemen, of kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
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