PRIVACYVERKLARING KLEISTEEN bv
In het kader van onze activiteiten kunnen wij, Kleisteen bv., persoonsgegevens verwerken die
u betreffen. Wij hebben deze gegevens van u gekregen, of van het bedrijf of de organisatie waarvoor
u werkzaam bent. Deze privacyverklaring gaat alleen over de verwerking van persoonsgegevens
waarvoor Kleisteen bv de verwerkingsverantwoordelijke is. Die verwerking vindt altijd plaats in
overeenstemming met deze verklaring.
Welke gegevens verwerken wij over u?
Wij verwerken in de volgende gevallen persoonsgegevens over u:
Wanneer u onze website bezoekt:
Zie cookie-beleid
Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief op onze website
In dat geval verwerken wij de volgende gegevens over u: bedrijfsnaam en emailadres.
Indien u klant bent.
Indien u klant bent heeft u OF zelf de gegevens ingevoerd, of uw administratiekantoor/boekhouder heeft dit
voor u gedaan.
In dat geval verwerken wij de volgende gegevens over u:
voorletters, voornaam, geslacht, achternaam, adres, postcode, plaatsnaam, land, telefoonnummer,
emailadres, IBAN-nummer en de naam van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent.
Doel en grond van de verwerking
Indien u een potentiële klant bent, verwerken wij uw persoonsgegevens om u de informatie te
verstrekken die u bij ons heeft aangevraagd, alsmede om te analyseren welke pagina’s van onze site
u bezoekt. (zie cookiebeleid)
Indien u klant van ons bent (of uw bedrijf klant is),
verwerken wij uw persoonsgegevens om u informatie te verstrekken over het door u aangeschafte
product of de door u aangeschafte dienst, alsmede om onze facturen te kunnen verzenden en
incasseren. Uw emailadres wordt tevens gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief, waarmee wij u
op de hoogte houden van o.a. belangrijke wijzigingen in het pakket, periodiek onderhoud en andere
informatie waarvan wij menen dat deze voor u van belang kan zijn.
Onze verwerking van uw persoonsgegevens vindt aldus plaats om onze overeenkomsten met u uit te
voeren, alsmede met het oog op ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien u nalaat de gevraagde
gegevens te verstrekken, kunnen wij u niet of minder goed van dienst zijn.
Verstrekking aan derden
Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken, tenzij hier een
juridische grondslag voor is. (bijv. een gerechtelijk bevel).
Bewaartermijn
Na beëindiging van de overeenkomst met een opdrachtgever verwijdert data processor de
persoonsgegevens die hij voor opdrachtgever verwerkt alleen op verzoek van klant en alleen indien geen
betalingen meer verschuldigd zijn, op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet
langer toegankelijk zijn (render inaccessible).
Kleisteen zal nooit op eigen initiatief ingevoerde gegevens van opdrachtgevers verwijderen aangezien het
doorgaans in het belang van de opdrachtgever is dat deze nog gedurende langere tijd in te zien blijven, ook
in verband met de bewaarplicht van administratieve gegevens voor de Belastingdienst.
Uw rechten
Gedurende de periode dat wij persoonsgegevens over u verwerken, heeft u het recht om bij ons een
overzicht aan te vragen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Indien
u constateert dat persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist, incompleet of niet langer relevant zijn,
kunt u ons verzoeken die gegevens te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid, het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw
persoonsgegevens en het recht om ons te verzoeken de verwerking daarvan te beperken. Tot slot kunt
u een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Vragen?
Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via
Email: administratie@kleisteen.nl

telefoon: 020 89 32 392

